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1. Inleiding

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.
Dit liquidatieplan betreft het liquidatieplan zoals is genoemd in artikel 41 GR WODV:
Artikel 41 GR WODV Uittreding en opheffing
1. De colleges en burgemeesters kunnen uit de regeling treden na verkregen toestemming
van hun gemeenteraad.
2. Het uittreden van een van de colleges leidt tot opheffing van de regeling, tenzij er meer
dan één gemeente na uittreding overblijft. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van
de uittreding en stelt de verschuldigde schadeloosstelling vast.
3. Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan op om tot opheffing van de
Werkorganisatie Duivenvoorde te komen. Het algemeen bestuur beslist in
afwijking van artikel 15, tweede lid, bij unanimiteit.
4. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in
de financiële gevolgen van de opheffing. Het liquidatieplan voorziet ook in de
gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
5. Bij ontbinding van de Werkorganisatie Duivenvoorde in verband met opheffing van de
regeling of anderszins, blijft de Werkorganisatie Duivenvoorde voortbestaan voor zover dat
voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.
Dit 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.

1.1. Aanleiding
In 2013 zijn de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar gefuseerd tot de
Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Beide gemeenten zien echter dat door de verschillende
opgaven waarvoor zij staan, in combinatie met de verschillende regionale oriëntaties en de andere
samenwerkingsverbanden waarin zij zich bevinden, inzetten op beleidsharmonisatie eigenlijk geen
meerwaarde meer heeft.
De gemeenten Wassenaar en Voorschoten hebben in mei 2020 besloten om meer taken binnen de
eigen gemeente te gaan organiseren. Beide gemeenten hadden al een start gemaakt met het
opgavegericht werken als methodiek. Deze manier van werken heeft aangetoond dat het specifiek
aan een opgave werken voor één van de twee gemeenten meer focus aanbrengt en daarmee
toegevoegde waarde heeft voor de inwoners en ondernemers.
In december 2020 is besloten de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling te gaan
beëindigen. Beide gemeenten hebben vervolgens plannen ontwikkeld voor de opbouw van een
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eigen ambtelijke organisatie. Besloten is om daar waar dat zinvol is ook in de toekomst te blijven
samenwerken. De uitwerking hiervan heeft geresulteerd in dienstverleningsovereenkomsten met
daarin vastgelegde afspraken over een blijvende samenwerking op het gebied van
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Informatie en Automatisering (I&A) en Post- en Archiefzaken
(P&A).
Het Algemeen Bestuur besluit de vereffening en daarmee de liquidatie van de WODV af te ronden
op basis van dit liquidatieplan. Deze liquidatie loopt tot het moment van definitieve opheffing per
31 december 2022.

1.2. Betekenis van het liquidatieplan
Dit liquidatieplan is geschreven als leidraad om te komen tot een zorgvuldige opheffing van de GR
WODV. Het beschrijft alle onderwerpen die geregeld moeten worden om de rechtspersoon te
ontmantelen en de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijkheid vast te leggen. In het plan
wordt ingegaan op personele, juridische en financiële (bedrijfseconomische) gevolgen. Een deel
van dit liquidatieplan heeft overlap met het gedetailleerde Plan van Aanpak, waarin deze
onderdelen ook aan bod komen. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur van de WODV
vastgesteld en biedt daarmee het juridisch kader.

1.3 Liquidatiegemeente van de WODV
Per 1 september 2021 wordt de WODV zoveel mogelijk 'leeg gemaakt” om uiteindelijk per 31
december 2022 tot opheffing te kunnen komen. Voor zover er nog vermogensbestanddelen
aanwezig zijn of komen ten gunste of ten laste van de WODV, dienen deze afgehandeld te
worden.
Bij liquidatie van een GR is het gebruikelijk dat de gemeente die de vestigingsplaats is van de GR,
wordt aangewezen als de gemeente die de liquidatie uitvoert. In dit geval is dat de gemeente
Wassenaar. In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 februari 2021 is daarom besloten
dat het college van Wassenaar verzocht wordt om de liquidatie van de WODV uit te voeren. Ook is
Wassenaar verzocht om het archief van de Werkorganisatie tot aan de liquidatiedatum in beheer
en onderhoud te nemen en daarna over te brengen naar de archiefbewaarplaats Wassenaar.
Uitgangspunt is dat de liquidatie uiterlijk 31 december 2022 is afgerond. Vanaf het voorgenomen
besluit tot opheffing van de WODV in 2020 is de opheffing van de WODV in voorbereiding. Per 1
september 2021 zijn alle taken, middelen en het personeel verdeeld en overgebracht naar de twee
nieuwe ambtelijke organisaties.

1.4. Bestuurlijke verantwoordelijkheid
De GR voorziet erin dat de bestuursorganen van het openbaar lichaam ook na het tijdstip van
overdracht per 1 september 2021 in functie blijven, totdat de liquidatie is beëindigd. De hier
bedoelde organen zijn het algemeen bestuur en het Dagelijks Bestuur en de voorzitter. Om
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is het van belang dat de formele afronding van de GR
pas een feit is op het moment dat de liquidatie is afgerond. Het Algemeen Bestuur is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de liquidatie.

1.5 Verantwoordelijk voor de uitvoering
Op 1 september 2021 zal het personeel van de WODV in dienst treden bij de gemeente
Voorschoten of de gemeente Wassenaar. Op dat moment beschikt de WODV niet meer over
personeel dat feitelijk uitvoering kan geven aan de liquidatie.
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Volgens de bepalingen van de GR is het Algemeen Bestuur verantwoordelijk voor de liquidatie. De
gemeente Wassenaar is aangewezen als gemeente die de liquidatie van de WODV gaat uitvoeren.
In verband daarmee en gelet op de geringe werkzaamheden die na 1 september 2021 nog over
blijven, zal de gemeentesecretaris van Wassenaar blijven fungeren als concerndirectie. De
uitvoering van de liquidatie komt in handen van de controller van de gemeente Wassenaar te
liggen. In dit document zijn afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers om alle
liquidatiewerkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren.

1.6 Hardheidsclausule
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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2. Stappen
2.1 Overdracht van activiteiten en daaraan verbonden bestanddelen
De liquidatie is een gevolg van de besluiten die hebben geleid tot de ontvlechting en overdracht
van de taken van de GR WODV naar de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Per 1 september
2021 gaan het personeel, de taken en activiteiten van de WODV over naar deze gemeenten. Ook
zijn per 1 september 2021 alle activiteiten en de overgedragen activa en passiva (rechten en
verplichtingen) voor rekening en risico van deze gemeenten.
Door de overgang van het personeel en de overdracht van de activiteiten met de daaraan
verbonden vermogensbestanddelen door genoemde activa-passiva transactie, is de WODV al
grotendeels feitelijk “leeg gemaakt” op 1 september 2021. Hierdoor is de grootste stap gezet in
het totaal van de processen die moeten leiden tot de opheffing van GR WODV. Alleen
(toekomstige) claims en procedures, afwikkeling van contracten van de GR WODV resteren.

2.2 Afwikkeling van de na overdracht resterende vermogensbestanddelen
Na verwerking van de activa en passiva conform afspraken over de verdeling, zijn geen
vermogensbestanddelen achtergebleven bij de WODV (peildatum 1 september 2021). Het
uitgangspunt is dat de vereffening in 2022 is voltooid en daardoor de GR WODV per 31 december
2022 uiterlijk wordt opgeheven. De afwikkeling van de eventuele in de WODV achtergebleven
vermogensbestanddelen en de daarmee samenhangende afrekening of verrekening met de
gemeenten Voorschoten en Wassenaar vindt verder plaats in het kader van de liquidatie en
vereffening.

2.3 Besluitvorming opheffing en liquidatie GR WODV
In verband met de opheffing en liquidatie van de GR WODV zijn of worden, de volgende
bestuurlijke stappen gezet:
•
In het gemeenteblad van Voorschoten resp. Wassenaar van 23 maart 2021 is het besluit
van de gemeente Voorschoten resp. Wassenaar d.d. 16 december 2020 opgenomen dat de
gemeente Voorschoten resp. de gemeente Wassenaar op 31 december 2022 uittreden uit
de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Duivenvoorde;
•
Het AB stelt het liquidatieplan vast. De vereffening eindigt als er bij de vereffenaar geen
bekende baten of lasten (verplichtingen) meer aanwezig zijn;
•
De gemeente Wassenaar is aangewezen als vereffenaar;
•
Overdracht van rechten en plichten;
•
Afronding liquidatie;
•
Verzending inschrijving van de opheffing aan GS;
•
Bijwerking van de gemeentelijke registers;
•
In het Blad gemeenschappelijke regeling en in de Staatscourant wordt de opheffing van de
GR WODV bekendgemaakt.
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3. Gevolgen van de liquidatie

3.1 Gastheerschap vastgelegd in DVO’s
Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen hebben de colleges van Voorschoten en
Wassenaar besloten om op het gebied van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO), Informatisering
en Automatisering (I&A), Post- en Archiefzaken (P&A) te blijven samenwerken. De afspraken die
hierover zijn gemaakt zijn vastgelegd in aparte dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Op 8
juni 2021 zijn deze DVO’s door beide colleges vastgesteld (zie bijlagen).

3.2 Personeel
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.
Verdeling personeel
Op basis van overgang van onderneming (artikelen 7:662 en verder Burgerlijk Wetboek) wordt het
personeel over beide gemeenten verdeeld. De verdelin g vindt daarna plaats aan de hand van de

bepalingen in het Sociaal Plan.
Sociaal Plan
De overgang van de medewerkers verloopt volgens de afspraken die gemaakt zijn in het Sociaal
Plan ontvlechting Werkorganisatie Duivenvoorde, vastgesteld in het DB WODV op 18 mei 2021
(bijlage). De colleges van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben op 18 mei 2021 ook
ingestemd met dit sociaal plan.
Personele verdeling als gevolg van gastheerschap
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.
Eventuele frictiekosten, harmonisatiekosten of andere verplichtingen die voortvloeien uit de
overgang van de medewerkers naar de afzonderlijke gemeenten, zijn voor rekening van de
ontvangende gemeente(n). Onder deze verplichtingen zijn begrepen: de verplichtingen die
voortvloeien uit genoemd Sociaal Plan.
Formatieverdeling
Vooruitlopend op dit liquidatieplan is op 9 februari 2021 aan het DB van de WODV gevraagd om
alvast een beslissing te nemen omtrent de verdeling van het aantal FTE van de WODV over de
nieuwe ambtelijke organisaties. Op die datum is voorlopig vastgesteld dat de formatie van 379,42
FTE als volgt wordt verdeeld:
•
193,60 FTE ten behoeve van ambtelijke organisatie van de gemeente Voorschoten;
•
185,82 FTE ten behoeve van de ambtelijke organisatie van de gemeente Wassenaar.
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In de maanden na februari 2021 zijn definitieve afspraken gemaakt over de uitvoering van taken
in gastheerschap. Dit heeft geresulteerd in een kleine verschuiving van de te verdelen formatie,
die nu 380,02 fte bedraagt.
De toedeling van het aantal FTE aan de ambtelijke organisaties van Voorschoten en Wassenaar is
inclusief het aantal FTE van de teams die in gastheerschap de dienstverlening aan beide
organisaties blijven uitvoeren.

3.3 Aanspraken personeel
Per 1 september 2021 eindigen alle dienstverbanden van de medewerkers bij de WODV. Per
diezelfde datum vangen zij hun werkzaamheden voor óf Voorschoten óf Wassenaar aan, met
behoud van de arbeidsvoorwaarden zoals die voorheen golden binnen de WODV. De medewerkers
krijgen wel een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden door de nieuwe organisatie. In het
Sociaal plan is bepaald dat enkele zaken (o.a. verlofaanspraken) die normaal gesproken bij ontslag
worden verrekend, door de nieuwe werkgever worden overgenomen.
De WODV heeft verplichtingen naar medewerkers die gebruikmaken van regelingen, zoals
studiefaciliteiten en het generatiepact. Medewerkers kunnen aanspraak maken op verworven
rechten op basis van de regelingen van de WODV, zoals die zijn opgenomen in de CAO en het
personeelshandboek. Deze aanspraken zijn onverminderd van toepassing in de twee gemeentelijke
organisaties.

3.4 ICT
De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben om een aantal redenen besloten om de
samenwerking op ICT voort te zetten:
•
om de dienstverlening te kunnen continueren;
•
om te voorkomen dat aan kapitaalvernietiging wordt gedaan;
•
omdat de termijn voor ontvlechting van het ICT-landschap minimaal twee jaar betreft en
de kosten daarvan erg hoog zijn.

Deze samenwerking gebeurt via een dienstverleningsovereenkomst, die op 8 juni 2021 door beide
colleges is aangegaan. Het team Informatie en Automatisering wordt gestationeerd in
Wassenaar. Daarom wordt niet alleen het personeel, maar het ICT-landschap in zijn geheel aan de
gemeente Wassenaar overgedragen en voor beide gemeenten in stand gehouden

3.5 Archief
Om het informatie- en datamanagement vorm te geven is er door de colleges in lijn daarmee
besloten om ook de samenwerking op het gebied van Post en Archief voort te zetten. Dat
gebeurt via een dienstverleningsovereenkomst, die op 8 juni 2021 door beide colleges is aangegaan.
Het team Post en Archief wordt in Wassenaar gestationeerd. Niet alleen personeel, maar ook de
archieffaciliteiten komen daardoor in de gemeente Wassenaar terecht ten dienste van beide
gemeenten
Archiefbescheiden
De WODV heeft een archief opgebouwd sinds 2013. Dit archief wordt afgesloten op de datum van
opheffing van de WODV op 31 december 2022. Beide gemeenten dienen ervoor te zorgen dat ook
na het "leegmaken” van de WODV na 1 september 2021 de bescheiden van de WODV worden
toegevoegd aan het archief van de WODV tot aan de datum van opheffing van de WODV.
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Het archief is gedurende de liquidatie in beheer en onderhoud van de gemeente Wassenaar
en komt daarna in zijn geheel in de archiefbewaarplaats Wassenaar. Deze gemeente heeft de
faciliteiten om het beheer en onderhoud van het WODV uit te voeren. Daarnaast is het personeel
via het gastheerschap van taken van Post en Archief werkzaam voor de gemeente Wassenaar.
De gemeente Wassenaar neemt de afwikkeling hiervan op zich. De hiermee gemoeide kosten
zullen volgens de verdeelsleutel in paragraaf 4.2 worden verrekend met de gemeente
Voorschoten.

3.6 Contractuele verplichtingen
Contracten van de WODV zijn geïnventariseerd en worden met instemming van de betreffende
contractspartijen overgedragen aan één of beide gemeenten. De inventarisatie zal rond 1
september 2021 inzichtelijk zijn voor beide gemeenten.
Er bestaan contracten die alleen voor de WODV relevant zijn of die door zowel de gemeente
Voorschoten als de gemeente Wassenaar niet meer gewenst zijn. Deze contracten worden niet
overgezet en zijn – of worden – tegen de datum van het einde van het contract met inachtneming
van de opzegtermijn beëindigd. De kosten hiervan, zowel voor de periode tot 1 september 2021
als de periode erna, worden opgenomen in de verantwoording van de WODV Jaarstukken 2021.
Contracten die door de WODV voor specifiek één gemeente waren afgesloten worden overgezet
naar die betreffende gemeente. Indien het contract moet worden opgezegd, worden de nadelige
gevolgen afgerekend met de betreffende gemeente.
Contracten die gekoppeld zijn aan de dienstverlening waarvoor DVO’s zijn afgesloten, gaan in
principe naar de betreffende gastheergemeente. De kosten van deze contracten zijn onderdeel van
de vergoeding van de betreffende DVO.

3.7 Procedures/claims
Van rechtswege kunnen zowel de WODV gedurende de liquidatieperiode als beide gemeenten
aansprakelijk gesteld worden voor claims richting de WODV. Nog lopende en/of nieuwe procedures
of claims worden door de liquidatiegemeente afgewikkeld en onderling verrekend conform de
verdeelsleutel in paragraaf 4.2.
In het kader van politiek verlof kan één medewerker een claim doen op de WODV voor wat betreft
terugkeer. In onderling overleg tussen beide gemeenten zal –indien gebruik wordt gemaakt van dit
verworven recht- een maatwerkoplossing worden gezocht.

3.8 Afwikkeling Jaarstukken 2021
Het meeste werk betreft de afronding van de WODV Jaarstukken 2021. De periode waarover
verslag moet worden gedaan is de periode 1 januari 2021 t/m 31 augustus 2021. Kosten die te
maken hebben met de WODV (van voor én na 1 september 2021) lopen via de gemeente
Wassenaar en worden verrekend met de gemeente Voorschoten. Dit betekent dat de
Jaarstukken 2021 over de periode 1 januari t/m 31 augustus 2021 in september en oktober 2021
kunnen worden opgemaakt. Het werk daaraan zal door de betreffende huidige (op dat moment
voormalige) WODV- medewerkers gedaan worden. Dit betreft met name I&A, Facilitair
(aanbestedingen), P&O, Financiën en WODV teamleiders/afdelingshoofden/MT/controller. Ook de
controle door de accountant van de Jaarstukken 2021 vraagt in de praktijk de nodige aandacht,
vooral op het gebied van prestatieverklaringen en rechtmatigheid van aanbestedingen. De
medewerkers die dat als hun werkzaamheden hebben zullen die werkzaamheden afronden, in
welke organisatie zij per 1 september 2021 ook geplaatst worden. Dit betreft eenmalige
werkzaamheden en het is daarom niet efficiënt of effectief om deze over te dragen. De
voorbereiding en uitwerking zal zoveel als mogelijk in de periode tot 1 september
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2021 al plaatsvinden. De verslaggeving van de Jaarstukken 2021 zal zoveel mogelijk beperkt
worden tot wat minimaal

wettelijk vereist is.

Het kan voorkomen dat voor de afhandeling van deze wettelijke taken gebrek aan capaciteit zal
ontstaan, waardoor de WODV-in-liquidatie capaciteit moet inhuren. Kosten die door de gemeente
Wassenaar gemaakt worden in het kader van de liquidatie door de concerndirecteur worden
afgestemd met de gemeentesecretaris van Voorschoten. De concerndirecteur en de
gemeentesecretaris van Voorschoten geven de leden van het Dagelijks Bestuur de gelegenheid om
daarover een besluit te nemen. Na deze consultatie is de concerndirecteur bevoegd namens het
Dagelijks Bestuur in mandaat tot € 50.000 verplichtingen aan te gaan.

3.9 Accountant
De huidige accountant van de WODV, Baker Tilly, is gecontracteerd tot en met de controle van de
Jaarstukken 2021. De Jaarstukken 2021 worden dan ook op basis van het huidige contract
gecontroleerd. Uitgangspunt is dat alle financiële transacties vanaf 1 september 2021 rechtstreeks
in de administratie van de gemeente Wassenaar door de gemeente Wassenaar worden verricht en
deze – waar relevant – met de gemeente Voorschoten te verrekenen. Hierdoor is er over 2022 in
principe geen andere verantwoording te doen dan de laatste (lege) Jaarstukken 2022 en deze
(verplicht) te laten controleren. Hiervoor wordt óf de huidige accountant gevraagd om een
(onderhandse) aanbieding te laten doen, óf mogelijk de accountant die vanaf 2022 in de gemeente
Voorschoten en de gemeente Wassenaar zal controleren. Dit zal voor het controlejaar 2022 door
de gemeente Wassenaar aan het algemeen bestuur van de WODV worden voorgelegd.

3.10 Intrekking regelgeving, opheffing GR en bekendmakingen
Sinds 2013 hebben het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur regelgeving vastgesteld. Met
het opheffen van de WODV per 31 december 2022 zal de regelgeving tegen deze datum
ingetrokken dienen te worden. De intrekking van de regelingen dient gepubliceerd te
worden in het Blad Gemeenschappelijke Regelingen Werkorganisatie Duivenvoorde. Daarnaast
dient conform artikel 26 Wet gemeenschappelijke regelingen de opheffing van de
Gemeenschappelijke Regeling WODV gepubliceerd te worden in het Blad Gemeenschappelijke
Regeling en in de Staatscourant.
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4. Financiën
4.1 De liquidatiebalans
Door de overgang van personeel en de overdracht van activiteiten met vermogensbestanddelen
per 1 september 2021 wordt de WODV feitelijk leeg gemaakt. De formele overdracht zal
tegelijkertijd met het vaststellen van de Jaarstukken 2021 over de periode 1 januari t/m 31
augustus 2021 plaatsvinden.
De activa van I&A en P&A en de eventuele bijbehorende financiering gaat over naar Wassenaar,
die het gastheerschap voor I&A en P&A verzorgt. De overige op de balans van de WODV
opgenomen activa en passiva worden aan de gemeenten overgedragen volgens de verdeelsleutel
die gehanteerd wordt in de begroting 2021. Bij twijfel of ondeelbaarheid worden activa en passiva
ter afwikkeling aan Wassenaar overgedragen. Waar relevant worden de aan deze activa en passiva
gerelateerde kosten verrekend met de gemeente Voorschoten volgens de verdeelsleutel in
paragraaf 4.2.
De liquidatiebalans wordt gelijktijdig met het Jaarverslag 2021 opgesteld en is gelijk aan de
eindbalans bij het WODV Jaarverslag 2021.

4.2 Verrekening
Uitgangspunt voor verrekening is de verdeling van de financiële gevolgen conform de
verdeelsleutel kosten WODV zoals deze geregeld is in de bijdrageverordening van de WODV,
geldend op 1 september 2021. Dat betekent (afgerond) 48% voor rekening van de gemeente
Voorschoten en 52% voor rekening van de gemeente Wassenaar.

4.3 Personele kosten
Zoals besproken onder onderdeel 3.3 worden de financiële verplichtingen – zoals opgebouwd IKB
en verlofuren – door de nieuwe werkgever(s) overgenomen. Alleen waarvoor in de WODV specifiek
middelen op 1 september 2021 zijn opgenomen, gaan deze middelen over naar de gemeente waar
de medewerker geplaatst wordt. In principe betreft dit slechts enkele gelden, waarvan de regeling
IKB de grootste is: deze aanspraak wordt gespaard. Van de overige zaken, zoals, vakantiedagen,
arbeidsmarktoelagen, garantieschalen, opleidingen en andere door de WODV gedane toezeggingen
met financiële gevolgen aan individuele medewerkers, gaan deze naar de gemeente over waar de
betreffende medewerker geplaatst wordt.
Wanneer één of beide gemeenten de indruk krijgt/krijgen dat dit uitgangspunt in praktijk leidt tot
een te scheve verdeling van lasten of baten, zullen zij in onderling overleg treden.

4.4 Verrekening aanspraken WGA/WIA
De WODV betaalt op dit moment een premie van jaarlijks € 92.000 aan de WHK
(werkhervattingskas). Deze premie wordt betaald aan het UWV, die vervolgens de uitkeringen
verzorgt aan medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en niet meer in dienst zijn van
de WODV. Voor 2022 moet er waarschijnlijk een nieuwe premie voor de twee afzonderlijke
gemeenten worden berekend. Als er nieuwe premies worden berekend, worden de kosten eerst bij
elkaar opgeteld en daarna volgens de verdeelsleutel in paragraaf 4.2 verdeeld.

4.5 Verrekening werkloosheidsuitkeringen via UWV
Een medewerker van de WODV heeft nog tot eind 2022 recht op een WW-uitkering. Hiervoor
betaalt de WODV maandelijks € 4.500. Deze uitkering komt ten laste van de liquidatiegemeente

10

Wassenaar en wordt volgens de verdeelsleutel in paragraaf 4.2 verrekend met de gemeente
Voorschoten. Dit geldt ook voor uitkeringen die eventueel nog gaan komen.

4.6 CAO-verplichtingen
In de komende tijd zal er een nieuwe CAO worden overeengekomen. De kans dat er met
terugwerkende kracht loonsverhoging plaatsvindt, is reëel. Dit recht van de medewerker is
meegegaan met de individuele medewerker op basis van de arbeidsovereenkomst. De gemeente
waarmee de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft, zal een nabetaling voor haar rekening
nemen.

4.7 Liquidatiekosten: inzet personeel en eventuele specifieke expertise
In de WODV Jaarstukken 2021 wordt een inschatting opgenomen van de verwachte
liquidatiekosten van de WODV. De omvangrijkste werkzaamheden – het opmaken van de
Jaarstukken 2021 – gebeurt zonder onderlinge verrekening (zie onderdeel 3.8). Van de
liquidatiekosten die te maken hebben met alle werkzaamheden na 1 september 2021 door
Wassenaar (zoals het afwikkelen van claims/ procedures en overige juridische zaken, P&O-zaken
en met name de financiële afwikkeling en verrekeningen), zal bij het opmaken van de Jaarstukken
2021 WODV (periode tot en met 31 augustus 2021) een inschatting worden gemaakt en als
(liquidatie)kosten opgenomen worden. Hierbij wordt uitgegaan van alleen de directe
personeelskosten (zonder opslag) die door de gemeente Wassenaar in het kader van de liquidatie
verwacht wordt te maken en de verwachte externe kosten. Indien de daadwerkelijke te verdelen
kosten meer dan € 10.000 per gemeente hoger zijn dan verwacht, dan treedt de gemeente
Wassenaar in overleg met de gemeente Voorschoten over aanvullende verrekeningen.

4.8 Belastingen afwikkeling
De aangiften loonbelastingen, BTW en het compensatiefonds BTW over de periode tot en met 31
augustus 2021 worden door de gemeente Wassenaar afgewikkeld. Bij de afwikkeling van
eventuele nagekomen kosten en opbrengsten van de WODV en activa worden de fiscale regels en
afspraken die in Wassenaar gelden, toegepast. Dit is onderdeel van de afstemming met de
Belastingdienst.
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