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liquidatieplan opheffing GR WODV
liquidatieplan en sociaal plan

Geachte Raad,
In december 2020 hebben de colleges van Voorschoten en Wassenaar – met toestemming van
beide gemeenteraden – beide het besluit genomen om de taken die nu binnen de Werkorganisatie
Duivenvoorde (WODV) worden uitgevoerd terug te brengen naar de eigen organisaties. De
samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) WODV wordt hiermee beëindigd. Als
gevolg van deze besluiten stond de periode vanaf de zomer 2020 tot aan heden in het teken van
het ontvlechten van de gezamenlijke organisatie en het bouwen van twee nieuwe gemeentelijke
organisaties. Op 1 september 2021 worden taken, middelen en medewerkers overgebracht naar de
twee nieuwe ambtelijke organisaties. De opheffing van de WODV gebeurt op 31 december 2022.
Het Algemeen Bestuur van de WODV heeft op 29 juni 2021 het liquidatieplan vastgesteld. Dit plan
vloeit voort uit artikel 41 van de GR WODV Uittreding en opheffing.
Inhoud plan
Het liquidatieplan bevat enerzijds een korte beschrijving van de achtergrond van de liquidatie en
anderzijds een beschrijving van de uitgangspunten, de kaders en de procesafspraken met
betrekking tot de aanpak voor vereffening en de liquidatie. Het plan is leidend voor de te volgen
stappen bij de vereffening en liquidatie van de GR WODV.
De gemeente Wassenaar is uitvoerder van de liquidatie van de WODV. Daarom en gelet op de
geringe werkzaamheden die na 1 september 2021 nog over blijven, zal
de gemeentesecretaris van Wassenaar blijven fungeren als concerndirectie. In het liquidatieplan
staat dat er gedurende de liquidatieperiode met grote regelmaat afstemming blijft plaatsvinden
tussen beide gemeentesecretarissen over de afwikkeling van werkzaamheden en de gevolgen
daarvan voor beide gemeenten.
Personele consequenties
Het uitreden uit de GR WODV en daarmee de opheffing van de WODV per 31 december 2022 heeft
gevolgen voor het personeel. De stappen die daarvoor nodig zijn, zijn voor een groot deel gezet en
verkeren in een afrondende fase. Het personeel dat in dienst is van de WODV gaat per 1
september 2021 over naar de gemeente Voorschoten of de gemeente Wassenaar.

Op basis van overgang van onderneming (artikelen 7:662 en verder Burgerlijk Wetboek) wordt het
personeel over beide gemeenten verdeeld. De verdeling vindt daarna plaats aan de hand van de
bepalingen in het Sociaal Plan dat is opgesteld voor de ontvlechting van de WODV en dat op 18 mei
2021 door het College is vastgesteld.
De werknemers die werkzaam zijn binnen de teams die in gastheerschap taken voor beide
gemeenten blijven uitvoeren, gaan conform de afspraken in het sociaal plan over naar de gemeente
waar de taken in het kader van het gastheerschap worden uitgevoerd. Het personeel belast met de
taken van Maatschappelijke Ontwikkeling komt in dienst van de gemeente Voorschoten. Het
personeel belast met de taken van Informatie en Automatisering en van Post en Archief komt in
dienst van Wassenaar.
Financiën
Paragraaf 4 van het liquidatieplan verwoordt de financiële consequenties van de liquidatie. De
kosten van de liquidatie komen voor rekening van zowel Wassenaar als Voorschoten, conform de
vastgestelde verdeelsleutel van resp. 52% en 48%.
In de WODV Jaarstukken 2021, die zo snel mogelijk na 1 september 2021 worden
opgemaakt, wordt een inschatting opgenomen van de verwachte liquidatiekosten van de WODV.
De omvangrijkste werkzaamheden – het opmaken van de Jaarstukken 2021 – gebeurt zonder
onderlinge verrekening.
Wanneer blijkt dat de gemaakte afspraken in dit liquidatieplan in de praktijk leidt tot een onbillijke
of onredelijke uitkomst, dan wordt op aangeven van één van beide nieuwe organisaties een
voorstel gegaan, dat in het een daartoe bijeengeroepen vergadering van het Dagelijks
Bestuur afspraken worden gemaakt.
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