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Verslag
Overleg

:

Aanwezig

Algemeen bestuur MGR SDCG
Johannes Goossen, voorzitter Wethouder Duiven
Theo Kampschreur, wethouder Westervoort
Ronald Paping, wethouder Arnhem
Helga Witjes, wethouder Lingewaard
Dorus Klomberg, wethouder Rheden
Nanne van Dellen, wethouder Zevenaar
Birgit van Veldhuizen wethouder Doesburg
Wijnte Hol, wethouder Overbetuwe
Marike Albricht, wethouder Rozendaal
Hermien Wiselius, directeur/ secretaris MGR
Jan Rob van Leeuwen controller MGR
Werner van der Linden, interim directeur Presikhaaf bedrijven
Linda Blok, management assistente MGR (notulen)

Afwezig

:

Lara de Brito, wethouder Wageningen
Dennis Gudde, wethouder Wageningen
Marinka Mulder, wethouder Renkum

Datum

:

16 januari 2019

Plaats

:

Gemeentehuis Westervoort, vergaderzaal 4

1.

Opening en vaststelling agenda
Johannes opent de vergadering en heet de AB leden welkom.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

3.

Verslagen
Concept verslag AB 6 december 2018
Tekstueel en n.a.v.: toegevoegd wordt dat de leden van de bestuurscommissies welkom zijn
geheten. Tevens wordt de formulering over de positie van de controller MGR aangepast. Na
bovenstaande opmerkingen wordt het verslag vastgesteld.

4.

Besluit fasering overgang onderdelen Presikhaaf Bedrijven
Concept besluit:
Het AB besluit om naast het werkgeverschap van de SW medewerkers per 1-1-2019 ook
enkele SW relevante debiteuren en crediteuren en daarnaast enkele rechten en
verplichtingen te weten Viola, Intratuin en Mooieweg per 1 januari 2019 over te nemen,
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zoals opgenomen in de activa en passiva overeenkomst (bijlage 2)
Werner geeft toelichting over de activa/ passivaovereenkomst aan de hand van een
presentatie.
Bij een activa passiva transactie dienen alle verkochte activa en passiva nader te worden
gespecificeerd en in de koopovereenkomst te worden vastgelegd.
De concept activa/ passiva overeenkomst is op 14 december 2018 opgesteld door de directie
en de controllers van WMG en de MGR in samenwerking met Dirkzwager advocaten. De
wederzijdse accountants zijn geïnformeerd en betrokken bij dit proces.
Conclusie is dat de AB leden nu akkoord gaan met iets waarvan nog geen cijfers bekend zijn
omdat de jaarrekening pas in maart 2019 wordt opgesteld. Daarom zal er in maart een
addendum bij de activa/ passiva overeenkomst worden gevoegd. Het gaat hierbij om de
mate van de waardering van de betreffende items. Viola zit niet in reguliere voorziening
maar is een aparte voorziening maar dit is wel opgenomen op de balans.
Wat achter blijft zijn de groep boventalligen, ID medewerkers, reorganisatievoorziening
belastingteruggave lage inkomens voordeel (wordt beschikt in 2019 over 2018),
huurgarantie VSO Presikhaaf Schoolmeubelen, recht op compensatie voor
transitievergoedingen door het UWV (uitbetaling april 2020).
Planning: in maart volgt de vaststelling van de jaarrekening. Zo mogelijk wordt voor de
zomer de 2de tranche overgedragen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het voor het moment
van overdracht belangrijk is dat er sprake is van een break even, waarbij de voorziening die
mee overkomt de mogelijke kosten die mee overgaan volledig zou kunnen dekken.
Het AB stemt in met het besluit fasering overgang onderdelen Presikhaaf Bedrijven.
5.

Besluit activa passiva overeenkomst module Werkgeverschap SW
Het AB stemt in met de activa passiva overeenkomst van de module Werkgeverschap SW.
De voorzitter van het AB van de MGR tekent de overeenkomst als koper en direct na dit
overleg tekent het AB Presikhaaf als verkoper.

6.

Rondvraag
De MGR is van start gegaan met Extranet via de website van de MGR. Hier is voor gekozen
omdat niet alle gemeente en zeker niet alle ambtelijke ondersteuning iBabs gebruiken.
Op het Extranet worden de vergaderstukken geplaatst zodat de wethouders en of ambtelijke
ondersteuning daar de vergaderstukken van de diverse vergaderingen kunnen downloaden.

7.

Sluiting
Johannes sluit de vergadering.

Nr

Actielijst
Algemeen Bestuur MGR SDCG
Datum AB
Acties

A12
A13

06-12-2018
06-12-2018

Normenkader 2019 vaststellen
Tekenen DVO's MGR WgSW

Status

Gereed
voor
Mei 2019
Afgerond.
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Nr.
BOl

Datum
AB
16-01-2019

B02

16-01-2019

B03

16-01-2019

BESLUITENLIJST
Algemeen Bestuur MGR SDCG
Besluit
Het AB besluit om naast het werkgeverschap van de SW medewerkers
per 1-1-2019 ook enkele SW relevante debiteuren en crediteuren en
daarnaast enkele rechten en verplichtingen te weten Viola, Intratuin en
Mooieweg per 1 januari 2019 over te nemen, zoals opgenomen in de
activa en passiva overeenkomst
Het AB stemt in met het besluit fasering overgang onderdelen Presikhaaf
Bedrijven.
Het AB stemt in met de activa passiva overeenkomst van de module
Werkgeverschap SW.

H.H. Wiselius
secretaris
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