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Raamovereenkomst liquidatie Alescon   

 

 

Raamovereenkomst  

 
Liquidatie Alescon  

 
(ontvlechtingsplan Alescon en overname 

door Stark en Werkplein Drentsche Aa, op 
basis van overgang van onderneming, boek 

7 Burgerlijk wetboek)  

 
 
 

 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Midden-

Drenthe, De Wolden en Tynaarlo, hierna gezamenlijk te noemen: “De 

gemeenten”, ter uitvoering van de betreffende besluiten van de colleges 

van burgemeester en wethouders, rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de ondergetekenden  

 

en 

 

2. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Alescon, 

gevestigd te Hoogeveen en kantoorhoudend aan de Dieselstraat 3 te 7903 

AR Hoogeveen, hierna te noemen Alescon, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de voorzitter en de secretaris, 

gelet op:  

- Artikel 7:662 en verder van het Burgerlijk Wetboek; 

nemen het volgende in aanmerking: 

 

- de voorschriften in de Gemeenschappelijke Regeling Alescon en in het bijzonder 

 artikel 40; 

 

- het besluit van het algemeen bestuur van Alescon van 20 juli 2018 over het 

 ontvlechtingsplan Alescon en de overname door Stark en Werkplein Drentsche Aa; 

 

- het besluit van het dagelijks bestuur van Alescon van 21 september 2018;  



2 

 

 

 

Raamovereenkomst liquidatie Alescon   

 

 

- dat deze overeenkomst vereist is voor de uitwerking van bovengenoemde 

 besluiten;  

 

 

en verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

1. Personele toedeling  

1.1 De personele toedeling vindt plaats aan Stark en Werkplein Drentsche Aa op basis 

van de feitelijke situatie op 31 december 2018 (eindstand). Dit geldt voor: 

a. de SW-geïndiceerde medewerkers met een arbeidsovereenkomst;  

b. medewerkers, woonachtig in een van de gemeenten, die geplaatst zijn in 

Begeleid Werken; 

c. alle niet-SW-medewerkers, conform het verdelingsplan dat in september 2018 

is vastgesteld tussen Alescon en de kwartiermakers Stark en Werkplein 

Drentsche Aa.  

 

2. Activa en Passiva toedeling   

 

2.1 De activa wordt verdeeld op basis van waar deze zich bevinden per 31 december 

 2018. De verdeling van de passiva vindt plaats volgens de toedeling van de 

 activa.  

2.2 De waardering van activa en passiva vindt plaats tegen de boekwaarde op 31 

 december 2018. 

 

 

3. Deelnemingen  

 

3.1 De deelneming Alescon Sales & Participation BV (ASP BV), 100% eigendom van de 

 Gemeenschappelijke Regeling Alescon, wordt tegen de netto vermogenswaarde 

 overgedragen aan Stark en Werkplein Drentsche Aa. Waarbij de rechtspersonen, 

 waarin ASP BV een aandeel heeft, passend worden verdeeld binnen de 

 geografische verdeling tussen Stark en Werkplein Drentsche Aa. 

 

3.2 De verdeling genoemd in het eerste lid van dit artikel vindt plaats naar de situatie 

 op balansdatum 31-12-2018 en wordt gecontroleerd door de accountants.  

 

 

4. Bestemmingsreserve en algemene reserve  

 

4.1 Stark ontvangt een bedrag van € 2.000.000,-. Dit bedrag wordt onttrokken aan  

de bestemmingsreserve Participatiewet per balansdatum 31 december 2018 en 

aangevuld met een maximaal bedrag ter grootte van Є 300.000,-  ten laste van 

de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. 
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4.2 Het restant van de algemene reserve na afwikkeling wordt verdeeld over de 

deelnemende gemeenten naar rato van het aantal aja SW per 31 december 2018.  

 

  

5. Nagekomen baten en lasten  

 

5.1. Nagekomen baten en lasten van Alescon, vanaf 01 januari 2019, zullen worden  

verdeeld op basis van de aja-stand SW op 31 december 2018 per gemeente. 

5.2 Besloten wordt dat de afwikkeling van Alescon na één jaar plaatsvindt door Stark, 

waarbij verrekening plaatsvindt op basis van de aja-stand SW op 31 december 

2018 per gemeente.    

 

6. Overige verplichtingen  

 

6.1 De gemeenten verplichten zich ten opzichte van Alescon informatie en bijstand te 

 verlenen tot het kunnen afwikkelen van de liquidatie van Alescon door inzet van 

 personeel, kennis en kunde, naar redelijkheid en billijkheid.  

 

6.2 De gemeenten verplichten elkaar informatie en bijstand te verlenen door inzet van 

 personeel, kennis en kunde, naar redelijkheid en billijkheid, om een warme 

 overdracht van het huidige Alescon te bevorderen naar Stark en Werkplein 

 Drentsche Aa. Dit met als doel dat de nieuwe organisaties een  goede start kunnen 

 maken en de bedrijfsvoering zo goed mogelijk opgestart kan worden. 

 

6.3 De bovenstaande inzet van personeel, kennis en kunde vindt plaats met gesloten 

 beurzen tussen partijen in de periode tot 1 juli 2019. 

 

6.4 Voor de afwikkeling van Alescon geldt, vanaf 1 juli 2019 tot en met het feitelijke 

 moment van de afronding van de liquidatie, dat de kosten, na voorafgaande 

 afstemming met de 6 deelnemende gemeenten, verdeeld worden over de zes 

 gemeenten naar rato van het aantal Aja ultimo 2018, voor zo ver deze 

 kosten niet gedekt zijn in de vastgestelde gewijzigde begroting Alescon 

 2019.    
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Aldus overeengekomen en in zevenvoud opgemaakt en getekend te Hoogeveen op ……… 

2018.  

Namens het college van burgemeester en wethouders van: 

1. De gemeente Aa en Hunze  

 

  De heer ………………………………, burgemeester 

 

 

 

2. De gemeente Assen,  

 

 De heer ………………………………, burgemeester 

 

3. De gemeente Hoogeveen 

 

de heer ………………………………., burgemeester 

 

4. De gemeente Midden-Drenthe,  

 

mevrouw ………………………………., burgemeester 

  

5. De gemeente De Wolden 

De heer ………………………………., burgemeester 

 

6. De gemeente Tynaarlo 

 

  De heer ………………………….., burgemeester 

 

7. Namens Alescon 

 

 Mevrouw M.S. Pauwels – Paauw 

 Voorzitter algemeen bestuur  

 

  

 Mevrouw G. Smith 

 

 Secretaris algemeen bestuur 


