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AAN DE RAAD
1. Voorstel
1. Instemmen met de jaarstukken Werkvoorziening Midden-Gelderland en hierop geen
nadere zienswijze in te dienen.
1. Inleiding
Presikhaaf is in liquidatie. De activiteiten van Presikhaaf, zoals het werkgeverschap van
medewerkers die werken krachtens de Wet sociale werkvoorziening, zijn ondergebracht
bij de modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR
SDCG) onder de module Scalabor. Om die reden ligt ook geen (meerjaren)begroting
voor. Het vaststellen van de zienswijze is in dit geval een formaliteit. Onverhoopt zijn de
stukken relatief laat in uw bezit bekomen. Hiervoor onze excuses.
Door de bedrijfsmatige problemen bij Presikhaaf bedrijven is er voor gekozen om het
werkgeverschap van te beëindigen en over te brengen vanaf 2018 naar Scalabor.
Deze overdracht is nu vrijwel geheel voltooid zodat de weg vrij is om tot liquidatie over te
gaan van Presikhaaf bedrijven.
2. Doel en beoogd effect
De raad de mogelijkheid bieden haar zienswijze te kunnen geven over de jaarrekening
van 2019.
3. Argumenten
1- 2019 is afgesloten met een batig saldo
Na de overdracht van de taken aan Scalabor waren de taken van Presikhaaf beperkt.
Een aantal boventalligen is nog begeleid naar ander werk wat kosten met zich
meebracht. Het risico van boventalligen is ondertussen onderbracht bij Scalabor.
2. Presikhaaf is in liquidatie
Aangezien alle activiteiten die doorgang moeten vinden ondertussen zijn
ondergebracht bij Scalabor, wordt er geen (meerjaren) begroting meer opgesteld.
4. Kanttekeningen en risico’s
5. Financiën
2019 is afgesloten met een batig saldo van € 1.509.000. Dit bestaat uit een eigen
vermogen en een reservering van een vordering op het UWV. Deze bestaat uit het
terugvorderen van transitievergoedingen van medewerkers die ziek uit dienst zijn
getreden. Op het moment van liquidatie wordt het batig saldo, conform de verdeelsleutel,
over de deelnemers verdeeld.
6. Vervolg
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Planning
Communicatie
Het besluit van de raad wordt kenbaar gemaakt aan belanghebbenden.
Participatie
Evaluatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

7. Relevante stukken
1. Jaarstukken 2019, Werkvoorziening Midden Gelderland (Presikhaaf Bedrijven in
Liquidatie).
2. Raadsbesluit
Portefeuillehouder: D.E.W. Horsthuis
De behandelend ambtenaar is M. Boscha. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
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