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Raadsvergadering d.d. 22 mei 2012 agendapunt 14    Zaaknummer:  
Referentie:  

Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 mei 2012 
 
 
Portefeuillehouder:           dhr H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:             0592 – 266 868 
E-mail adres:                    g.Koopman@tynaarlo.nl 
Bijlagen: 
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling Instituut voor Culturele Ontwikkeling (ICO) 
 
Gevraagd besluit 
Instemmen met de ontbinding van de Gemeenschappelijke Regeling ICO  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met de ontbinding wordt de GR ICO in zijn geheel beëindigd en kan het dossier afgesloten worden. 
 
Het  voorstel valt onder de doelstelling: 
Het gaat hierbij om het realiseren en in stand houden van welzijns- , culturele-,  sport- en 
vrijetijdsactiviteiten (cluster 8 – programma 22). 
De GR is in 2005 opgeheven om een efficiëntere organisatiestructuur op te kunnen bouwen. Dit is 
gerealiseerd door in 2005 een de stichtingsvorm te kiezen voor het ICO.  
 
Verplichtingen in relatie tot de liquidatie  
Het liquidatieproces had grotendeels betrekking op het afkopen en nakomen van 
wachtgeldverplichtingen, bijdragen aan WW- en WAO-uitkeringen en suppleties en het betalen van 
FPU-uitkeringen. Voor personeel dat door de Stichting is overgenomen, gold een 
garantiebijdrageregeling indien de nieuwe CAO nadelig voor hen uitpakte. In 2011 is met de Stichting 
ICO een overeenkomst gesloten over het overnemen van de resterende verplichtingen in ruil voor een 
eenmalige financiële vergoeding. 
 
Om de liquidatie af te kunnen ronden is het op grond van de Archiefwet noodzakelijk dat het 
bestaande archief van de GR ICO overeenkomstig de wettelijke vereisten bewerkt wordt, alvorens het 
archief aan het Drents Archief overgedragen kan worden. Het Drents Archief heeft deze bewerking in 
2011 uitgevoerd en de overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Alle verplichtingen zijn overgedragen of afgewikkeld en daarom  kan de liquidatie afgerond worden. 
Op grond van de tekst van de gemeenschappelijke regeling moet de ontbinding van de GR ICO 
bekrachtigd worden door de raden van de deelnemende gemeenten. Daarmee houdt de 
rechtspersoon GR ICO op te bestaan. Voorgesteld wordt om met de ontbinding in te stemmen.              
 
Historisch perspectief/Een terugblik op het verlede n/wat ging er aan vooraf 
Met ingang van 1 oktober 2005 zijn de taken van de Gemeenschappelijke Regeling ICO (GR ICO) 
overgegaan naar de Stichting ICO en is de GR ICO in liquidatie gegaan. De afronding van de 
liquidatie was eind 2011 gepland. Deze datum was gebaseerd op de termijn die nodig werd geacht om 
de verplichtingen in het kader van het Sociaal Plan af te wikkelen. De laatste wachtgeldverplichting 
liep tot deze tijd door. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Niet van toepassing. 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het besluit wordt direct na besluitvorming van alle raden door het bestuur van de GR ICO uitgevoerd. 
(besluitvorming gemeenteraden mei 2012). 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Het bestuur van de GR ICO heeft op 22 december 2011 ingestemd met de financiële afrekening van 
de liquidatie. Ten behoeve van de afwikkeling is in 2005 een frictiekostenbudget beschikbaar gesteld 
van € 1.755.085,-. Dit bedrag werd gedekt door het restant voordelige saldo 2004 en 2005 (€334.000,-
), een deel activiteitenreserve Kunst en Cultuurreizen (€ 40.000,-), terwijl nog € 1.381.085,- ten laste 
kwam van de deelnemende gemeenten. 
De liquidatie is in vergelijking met de oorspronkelijke begroting aanzienlijk goedkoper uitgevallen. De 
bijdrage van Tynaarlo komt uit op € 187.148,-. Ten opzichte van het oorspronkelijke gevormde 
voorziening betekent dit een meevaller van € 164.186,-.. Enkele jaren gelden is de voorziening reeds 
bijgesteld, zodat het positief saldo (restant voorziening + teruggave) uitkomt op € 23.757,-. Dit bedrag 
wordt opgevoerd in de Voorjaarsbrief van 2012. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  
 


