Bijlage
Liquidatieplan gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2011- 2014 en het
ontbinden van het OLIVER en Openbaar Lichaam Volwasseneneducatie Rijnmond (OLIVER)
Inleiding
Het liquidatieplan is gebaseerd op artikel 20 lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling
volwasseneneducatie Rijnmond 2011-2014.
Het algemeen bestuur stelt geruime tijd voor de beoogde ontbinding van het lichaam een
liquidatieplan op, gehoord de raden van de deelnemende gemeenten. Het liquidatieplan bevat een
regeling voor de verdeling van de rechten en verplichtingen van het lichaam over de deelnemende
gemeenten en een regeling voor de bewaring van de archiefbescheiden.
Uitgangspunten voor de liquidatie:
Definitieve beëindiging van de Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie Rijnmond
per 31 december 2012.
Financiële verplichtingen.
Verdeling van de rechten en plichten van het lichaam.
Bewaring van de archiefbestanden.
Stappenplan besluitvorming beëindigingsbesluit.
Definitieve beëindiging van de Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie
Rijnmond per 31 december 2012
Per 1 januari 2013 valt het VAVO onder rechtstreekse regie van het rijk. De
gemeenschappelijke regeling biedt in artikel 3 de mogelijkheid om de gemeenschappelijke
regeling tussentijds te beëindigen. De financiële middelen voor de bekostiging van het VAVO
per 1 januari 2013 worden niet meer door het rijk aan de gemeenten overgemaakt. De
bekostiging en de regie van het VAVO loopt vanaf dat moment rechtstreeks vanuit het rijk aan
de onderwijsinstelling.
Financiële verplichtingen
Financiële bijdrage van gemeenten aan het VAVO Rijnmond College (VRC) voor de inkoop
van VAVO opleidingen
Voor de inkoop van de VAVO opleidingen heeft het OLIVER een overeenkomst gesloten voor 2012
met een mogelijke verlenging in 2013 met het VRC voor de uitvoering van VMBO, HAVO en VWO
opleidingen.
Onderstaande tabel geeft de bijdrage per gemeente voor de inkoop van deze opleidingen weer.
De gemeenten dienen deze verplichtingen aan het VRC te voldoen voor de periode augustus 2012
tot en met december 2012.
Rijksbijdrage 2012
2e helft 2012 in €

Albrandswaard
Barendrecht
Bernisse
Brielle
Capelle a/d IJssel
Dirksland
Goedereede
Hellevoetsluis
Krimpen a/d

€ 16.731,59
€ 36.248,76
€ 5.761,09
€ 6.177,12
€ 116.415,67
€ 4.277,86
€ 4.196,46
€ 13.186,30
€ 23.596,06

Tabel met opmaak

IJssel
Lansingerland
Maassluis
Middelharnis
Oostflakkee
Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam
Spijkenisse
Vlaardingen
Westvoorne
Totaal

€ 40.508,53
€ 29.076,78
€ 2.695,14
€ 2.396,69
€ 37.822,43
€ 953.989,88
€ 139.839,89
€ 52.175,42
€ 62.114,89
€ 3.301,10
€ 1.550.511,66

De financiële verantwoording van het kalenderjaar 2012 dient door het VRC uiterlijk 1 maart 2013 te
worden ingediend.
Door de komst van het participatiebudget zijn er restricties gebonden aan het opnieuw inzetten
van onderbestedingen. Indien er sprake is van een onderbesteding dan wordt deze door het
lichaam teruggevorderd en aan het rijk terugbetaald.
Overeenkomstig artikel 20 lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling volwasseneneducatie
Rijnmond 2011-2014 blijft het lichaam na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de
vereffening van zijn vermogen nodig is.
Financiële bijdrage aan de gemeente Rotterdam voor de organisatie van het OLIVER
Hoofdstuk 5, artikel 17 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Volwasseneneducatie
Rijnmond bepaalt dat de kosten van dit samenwerkingsverband in het kader van de
gemeenschappelijke regeling over enig jaar worden gedragen door de deelnemende
gemeenten naar verhouding van het aantal inwoners per 1 januari van het desbetreffende
jaar. In het Algemeen Bestuur van het OLIVER is op 6 oktober 2002 besloten de bijdrage
aan het OLIVER vast te stellen op € 0,01 per inwoner.
Omdat gemeente Rotterdam de algehele organisatie van het OLIVER regelt wordt deze
bijdrage aan gemeente Rotterdam overgemaakt.
De bijdrage wordt ingezet voor de volgende zaken:
Administratieve werkzaamheden van de gemeente Rotterdam voor de ambtelijke en
bestuurlijke voorbereidingen van het VAVO.
Ondersteunende werkzaamheden van de gemeente Rotterdam ten behoeve van de
ambtelijke en bestuurlijke overleggen ten behoeve van het VAVO.
Kosten voor het gebruik van de ruimte.
Kosten voor consumpties: koffie, thee, frisdrank en lunches.
Onderstaande tabel geeft het aantal inwoners en de bijdrage van de gemeenten aan
gemeente Rotterdam weer.
Gemeente
Barendrecht
Brielle
Capelle aan den IJssel
Dirksland
Goedereede
Hellevoetsluis
Krimpen aan den IJssel
Maassluis
Middelharnis
Bernisse

aantal
inwoners

46831
15978
66104
8408
11409
39739
28626
31910
18050
12404

0,01 per inwoner

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

468,31
159,78
661,04
84,08
114,09
397,39
286,26
319,10
180,50
124,04

Oostflakkee
Ridderkerk
Schiedam
Spijkenisse
Albrandswaard
Westvoorne
Vlaardingen
Lansingerland
TOTAAL alle regiogemeenten

10406
44889
75718
72244
24674
13992
71269
54090
646741

€
€
€
€
€
€
€
€

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

€ 104,06
€ 448,89
€ 757,18
€ 722,44
€ 246,74
€ 139,92
€ 712,69
€ 540,90
€
6.467,41

Voor deze bijdrage geldt dat deze in heel 2012 wordt besteed door gemeente Rotterdam.
Deze bijdrage heeft na 2012 geen financiële consequenties.
Verdeling van de rechten en plichten van het lichaam
De rechten en plichten van het lichaam komen met het beëindigen van de gemeenschappelijke
regeling, dat wil zeggen per 1 januari 2013, te vervallen. Rechten en verplichtingen welke naar
hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van het lichaam voort te duren, blijven na
ontbinding van het lichaam bestaan analoog aan artikel 20 lid 6 van de Gemeenschappelijke
regeling volwasseneneducatie Rijnmond 2011-2014.
Bewaring van de archiefbestanden
Conform artikel 19 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling is de ambtelijke secretaris belast
met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze archiefbescheiden
niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van Rotterdam.
Deze rol zal ook na beëindiging van de gemeenschappelijke regeling bij gemeente Rotterdam
belegd blijven.
Stappenplan besluitvorming beëindigingsbesluit
Ten tijde van de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling was het wettelijk verplicht om een
gemeenschappelijke regeling door de raad vast laten te stellen. Deze verplichting is op grond van de
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) komen te vervallen. Hetgeen betekent dat het college
van burgemeester en wethouders bevoegd is om een gemeenschappelijke regeling vast te stellen.
Het college gaat echter niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van
de gemeenteraden. Ingevolge artikel 1 lid 2 van de WGR dient de raad toestemming te verlenen aan
het college voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Onder het treffen van een regeling
wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling.
Als gevolg hiervan zal de raad toestemming moeten verlenen aan het college voor de beëindiging
van de gemeenschappelijke regeling.
Stappenplan:
-

-

gemeenteraden verzoeken toestemming te verlenen aan het
college van burgemeester en wethouders voor het tussentijds
beëindigen van de gemeenschappelijke regeling en het
ontbinden van het OLIVER;
liquidatieplan aan het college ter vaststelling voorleggen;
publiceren van het bericht via het gemeenteblad.

