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1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij
Het noordelijk deel van Alescon is per 1 januari 2019 overgegaan naar Werkplein Drentsche Aa. Dit
betekent dat we per 1 januari 2019 voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo één
uitvoeringsorganisatie hebben.
2. Gemeentelijke bijdrage aan de verbonden partij, inclusief meerjarenraming
Huidig (bijdrage
lopende
begrotingsjaar,
eventueel
bijgesteld)
€

Nieuw
(komende
jaar)

2022

2023

2024

€0

€0

€0

€0

3. (Wettelijk) kader
Alescon was het sociale werkvoorzieningsbedrijf voor 6 gemeenten in Drenthe. Sinds de komst van
de Participatiewet is er geen instroom meer mogelijk in de Sociale Werkvoorziening en wordt deze
langzaam afgebouwd. De huidige SW’ers blijven onder de regeling vallen.
4. Wat komt er op de gemeente af en openstaande acties
Verwachte datum
-

Soort stuk
-

Wie is bevoegd
-

Onderwerp / besluit
-

5. Meer- en minderkosten ten opzichte van lopende begroting
Onderwerp (programma)
n.v.t.

Bijstelling €
n.v.t.

Toelichting
Alescon is een
gemeenschappelijke regeling in
liquidatie. Conform de
verslaggevingsvoorschriften
zijn alle voorzienbare
toekomstige kosten verwerkt in
de jaarrekening 2019. Dit
betekent dat vanaf 2020 de
geraamde kosten (en
gemeentelijke bijdragen) nihil
zijn tot aan de datum van
feitelijke ontbinding (verwacht
eind 2021).
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6. Informatie voor paragraaf verbonden partijen
Naam verbonden partij:

Alescon in liquidatie

Vestigingsplaats:

Assen

Doel/openbaar belang verbonden partij:

Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

Omvang belang gemeente in
verbonden partij
Resultaat
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Begin van begrotingsjaar
(31 december lopende jaar)
€0

Eind van begrotingsjaar
(31 december komende jaar)
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

7. Ontwikkelingen
Omschrijving

Wat wordt van de gemeente verlangd (geld,
besluitvorming)
-

-

8. Risico’s en te nemen maatregelen
Risico
Bij opstellen begroting 2021 zijn geen nieuwe
risico’s voorzien

Beheersmaatregelen
Bestaande risico’s zijn gekwantificeerd en als
verplichting opgenomen in de jaarrekening
2019. Eventuele nieuwe risico’s komen ten laste
van de 6 Alescon gemeenten.

9. (Financiële) ken- en stuurgetallen
Ken- en stuurgetallen
Netto schuldquote
Solvabiliteit
Structurele exploitatieruimte
(Belastingcapaciteit)

Begin van begrotingsjaar
(31 december lopende jaar)
0%
0%
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Eind van begrotingsjaar
(31 december komende jaar)
0%
0%
Niet van toepassing
Niet van toepassing

10. Opmerkingen vanuit financiën
Jaarrekening 2019 Alescon (in liquidatie)
Vanwege het besluit tot opheffing van Alescon per 1-1-2019, bevat de jaarrekening 2019 de reeds
gemaakte kosten voor afwikkeling en splitsing en de kosten en per ultimo 2019 nog te verwachten
kosten.
In de gewijzigde begroting 2019 van Alescon (i.l.) werd hiervoor nog een gemeentelijke bijdrage
geraamd van € 247.000,-. Op basis van de jaarrekening 2019 is de bijdrage € 566.000,-. De
belangrijkste oorzaken voor het verschil zijn:
(1) de kosten voor een getroffen regeling met de Belastingdienst ten aanzien van toegepaste
premiekortingen en percentages premieafdrachten sociale verzekeringen gedurende de periode
2013-2018 voor een bedrag van € 1.111.000,- nadelig,
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(2) Boekwinst verkoop deelnemingen voor een bedrag van € 979.000,- voordelig en
(3) extra kosten juridische ondersteuning, overige lasten en baten en nog te verwachten
afwikkelingskosten in 2020.
De jaarrekening bevat een samenstellingsverklaring van de accountant, waarin zij aangeven dat de
jaarrekening 2019 conform de richtlijnen te hebben opgesteld. Ons aandeel in de bijdrage van
€ 566.000,- bedraagt € 24.887,- en is reeds in de gemeentelijke jaarrekening 2019 opgenomen.
Begroting 2020 en 2021.
Vanuit formeel juridisch kader heeft het provinciaal bestuur recent aangegeven dat zolang de
gemeenschappelijke regeling niet volledig is geliquideerd Alescon (i.l.) jaarlijks een begroting
volgens de voorgeschreven procedure moet aanbieden. Dit betekent dat ook voor het reeds
lopende jaar 2020 en voor het jaar 2021 alsnog begrotingen zijn opgesteld en deze begrotingen
voor zienswijze aan uw raad worden voorgelegd.
Aangezien alle voorzienbare nog te verwachten lasten reeds in de jaarrekening 2019 zijn verwerkt
bevatten de begrotingen 2020 en 2021 derhalve slecht nihil-ramingen. Overigens is het streven van
het bestuur van Alescon (i.l) om enkele resterende dossiers die nog niet volledig kunnen worden
afgewikkeld in 2020 over te dragen aan hetzij Stark (Zuid) of WPDA (Noord). Eventuele nu niet
voorziene lasten of baten hieruit voortvloeiend zullen, conform de oorspronkelijke
splitsingsafspraken, nog ten laste van de 6 gemeenten komen.

11. Concept zienswijze
Het voorstel van de financieel adviseur en de accounthouder is om geen zienswijze in te dienen.
Op dit momenteel zijn de zes gemeenten bezig met de laatste zaken om ervoor te zorgen dat
Alescon zo snel mogelijk kan liquideren.
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