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Raadsvergadering d.d. 15 maart 2011 agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 februari 2011 
 
Onderwerp:          Jaarrekening 2008, 2009 en begroting 2011 GR ICO il.  
Portefeuillehouder:   Dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 868 
E-mail adres:   g.koopman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:                 
1.  De jaarrekening 2008, 2009 en de begroting 2011 van de GR ICO il. voor kennisgeving   
     aannemen; 
2.  akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de conceptbrief.  
Bijlagen:  
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   GR ICO il Begroting 2011 (bijgevoegd) 
-   Conceptbrief (bijgevoegd) 
-   GR ICO il Jaarrekening 2008 en 2009 (ter inzage)  
-   Memo liquidatie GR ICO il d.d. 15-11-2010 (ter inzage) 
-   Overzicht frictiekosten d.d. 26-11- 2010 (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

In 2005 heeft de gemeenteraad besloten de Gemeenschappelijke Regeling ICO op te heffen. Hieruit 
voort gekomen is de Stichting ICO. Om de frictiekosten af te handelen bestaat er nog de GR ICO il. 
De jaarrekeningen 2008 en 2009 zijn ontvangen, als mede de voorlopig goedgekeurde begroting 2011 
van de Gemeenschappelijke Regeling ICO in liquidatie. 
 
Jaarrekening 2008 
De gemeenteraad heeft op 19 januari 2010 reeds de jaarrekening voor kennisgeving aangenomen. U 
ontvangt deze nogmaals, omdat nu een goedgekeurde accountantsverklaring is toegevoegd.  
In de vergadering van het AB GR ICO il is de jaarrekening 2008 definitief vastgesteld. 
Voorstel:  de jaarrekening 2008 voor kennisgeving aannemen. 
 
 
Jaarrekening 2009 
In de vergadering van 1 december 2010 heeft het AB van de GR ICO il de jaarrekening goedgekeurd. 
Een goedkeurende accountantsverklaring is bijgevoegd.   
Voorstel:  de jaarrekening 2009 voor kennisgeving aannemen. 
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Begroting 2011 
Dit is het jaar waarin de GR ICO il. definitief geliquideerd wordt. De opstellers van de begroting 2011 zijn 
er achtergekomen dat er nog geen duidelijkheid is over de garantieafspraken binnen het sociaal statuut. 
Na een gesprek tussen de gemeente Assen en het hoofd financiën van de Stichting ICO blijkt dat er 
momenteel nog vijf medewerkers een garantiebijdrage ontvangen. Deze garantiebijdrage ontvangen de 
medewerkers omdat ze, na de overgang van GR naar Stichting, in een andere CAO zijn komen te vallen. 
De CAO Kunsteducatie (Stichting) kent een lagere inschaling dan de CAR/RLA (GR). De betrokken 
medewerkers worden gecompenseerd in dit verschil. Om tot liquidatie over te gaan zal er een oplossing 
gevonden moeten worden voor de garantieafspraken, omdat deze afspraken reiken tot de 
pensioenleeftijd van de medewerkers of bij het wisselen van werkgever. De medewerker met de langste 
looptijd van dienstverband gaat in het jaar 2034 met pensioen. 
 
In het AB van 1 december jl. is ervoor gekozen om de garantieafspraken af te kopen, waarbij de 
gemeente Midden-Drenthe de voorkeur aangaf  om dit niet te doen. In plaats hiervan opteerde deze 
gemeente voor de optie dat de financiële verplichtingen richting betrokken medewerkers overgenomen 
worden door de Stichting ICO. Het ICO kan dan jaarlijks volgens een vaste verdeelsleutel bij elke 
gemeente afzonderlijk een declaratie indienen. Het voordeel hiervan is dat er geen overheidsgeld aan 
schikkingen wordt besteed. Het nadeel hiervan is dat in het uiterste geval tot 2034 de GR ICO il moet 
blijven bestaan.  
Nu het bestuur van de GR ICO il in meerderheid heeft gekozen voor het afkopen van de 
garantieafspraken, gaat het bestuur in onderhandeling met de Stichting ICO om tot een schikking te 
komen over één bedrag, die alle medewerkers betreffen. Het voordeel is dat de medewerkers hun 
rechten behouden en het risico bij de stichting ligt. Daarnaast hebben we na dit jaar dan geen 
verplichtingen meer richting de GR ICO il.  
 
Besluit Algemeen Bestuur GR ICO il. 
Het AB heeft in haar vergadering op 1 december 2010 besloten: 
1. met meerderheid van stemmen is voor het afkopen van de garantieafspraken gekozen. Daarbij is 
afgesproken dat er vóór 1 juni 2011 hierover een akkoord is bereikt met de Stichting ICO. Zo niet, dan 
wordt er gekozen voor het jaarlijks declareren van de kosten door de stichting bij de afzonderlijke 
gemeenten. 
 
2. het opheffen van de GR ICO il. in 2011. Dat betekent dat in 2012 de laatste jaarstukken van de GR 
ICO il. behandeld  worden. De gemeenteraad kan dan – wanneer daar behoefte aan is – een 
uitgebreidere toelichting krijgen op de afhandeling van de gehele GR ICO. 
 
Voorstel: de zienswijze van de begroting voor 2011 goedkeuren. Deze is conform de 
uitgangspunten en de berekening van de frictiekosten uit 2005. 
 

Vervolgprocedure 

Financiële consequenties 

Het nog te betalen bedrag ad. € 19.954,- te financieren uit programma 22 ten laste van het jaarresultaat 
2010. 
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Gevraagd besluit 

 
1.  De jaarrekening 2008, 2009 en de begroting 2011 van de GR ICO il. voor kennisgeving   
     aannemen; 
2.  akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze zoals verwoord in de conceptbrief.   
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


