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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het liquidatieverslag Soweco N.V. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de wethouder mandaat te geven om in te stemmen met het 
concept liquidatieverslag Soweco N.V. en u te informeren over dit verslag en bijgaande procedure middels 
deze raadsbrief. 
 
Toelichting 
De liquidatie van Soweco N.V. is een eerste stap in het liquidatieproces van de Sowecogroep. Dit proces is 
beschreven in het liquidatieplan dat op 30 april 2021 door het Algemeen Bestuur van de GR Soweco is 
vastgesteld. 
 
Bij deze wordt u het liquidatieverslag van Soweco N.V. ter kennisneming aangeboden. Het liquidatiesaldo 
bedraagt € 4.579.000,00 en zal volledig ter beschikking worden gesteld aan de eigenaar van Soweco N.V., 
namelijk de gemeenschappelijke regeling Soweco. 
 
Dit liquidatieverslag is op 28 maart 2022 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en zal op 7 april aan het 
Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Soweco en aansluitend aan de 
aandeelhoudersvergadering van Soweco N.V. voorgelegd worden. Na goedkeuring door het Dagelijks en 
Algemeen Bestuur en aandeelhoudersvergadering van Soweco N.V. zal de liquidator het verslag deponeren 
bij de Kamer van Koophandel en ter inzage leggen ten kantore van Soweco N.V.. In een landelijk dagblad 
publiceert de liquidator hoe lang het verslag ter inzage ligt. Gedurende twee maanden kunnen schuldeisers 
zich melden om bezwaar te maken tegen de liquidatie. Als dat niet gebeurt, wordt de liquidatie via de 
rechtbank voltooid en kan het liquidatiesaldo uitgekeerd worden. 
 
Uitgaande van de vergadering van het Algemeen Bestuur en aandeelhoudersvergadering van Soweco N.V. 
op 7 april kan bij goedkeuring het verslag per 11 april gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. 
Twee maanden later kan bij geen verzet de liquidatie definitief worden. Het liquidatiesaldo wordt dan 
overgeboekt naar de bankrekening van de gemeenschappelijke regeling en de N.V. zal dan juridisch 
ophouden te bestaan. 
 
De volgende stap in het proces is de verkoop van het pand. Na de verkoop start de liquidatie van de 
gemeenschappelijke regeling aan haar finale fase. Dan zullen alle overige rechten en verplichtingen van de 
gemeenschappelijke regeling worden afgewikkeld en volgt hetzelfde proces al hiervoor beschreven. De 

 



gemeenschappelijke regeling zal het liquidatiesaldo naar rato aan de deelnemende gemeenten uitkeren.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Rekening en verantwoording Soweco N.V. in liquidatie 

 

 

Drs. Caroline Louise Willems RA, geboren te Wageningen op acht juli negentienhonderd 

achtenzeventig, hierna te noemen: de “Vereffenaar”, 

 

In aanmerking nemende dat: 

- Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel (SOWECO) In 

Liquidatie, een publiekrechtelijk rechtspersoon is in de vorm van een gemeenschappelijke 

regeling, hierna te noemen: de “GR”,   

- de GR enig aandeelhouder is van: 

 Soweco N.V. in liquidatie, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Almelo, met 

adres Plesmanweg 9, 7602 PD Almelo, handelsregisternummer 06084483, hierna te noemen: de 

“Vennootschap”; 

- de GR op 30 september 2021 een aandeelhoudersbesluit heeft genomen waarbij de 

Vennootschap per 1 november 2021 is ontbonden, hierna te noemen: het “Besluit”; 

- bij het Besluit de Vereffenaar is benoemd als vereffenaar van de Vennootschap; 

- de Vereffenaar na ontbinding het vermogen van de Vennootschap vereffend heeft conform het 

bepaalde in artikel 23b lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek; 

- na vereffening een overschot resteert van het vereffende vermogen, hierna te noemen: het 

“Overschot”; 

- de Vereffenaar gehouden is tot het opstellen van een rekening en verantwoording van het 

vereffende vermogen van de Vennootschap conform het bepaalde in artikel 23b lid 2 boek 2 

Burgerlijk Wetboek waaruit de omvang en samenstelling van het Overschot blijkt; 

 

verklaart dat: 

het Overschot volledig bestaat uit contanten en bedraagt vier miljoen, vijfhonderd negen en zeventig 

duizend euro (€ 4.579.000,00), 

 

en verklaart voorts: 

- deze rekening en verantwoording te gaan deponeren bij het handelsregister en ten kantore van 

de Vennootschap; 

- in een landelijk nieuwsblad bekend te zullen maken waar en tot wanneer deze rekening en 

verantwoording ter inzage zal liggen; 

- schuldeisers en gerechtigden binnen twee maanden na voornoemde deponering en publicatie 

daartegen in verzet kunnen komen bij de rechtbank; 

- na genoemde termijn, en mits er geen verzet is ingediend dat dit verhindert, het Overschot te 

zullen gaan uitkeren aan de GR; 

- dat na uitkering van het Overschot de vereffening eindigt en de Vennootschap van rechtswege op 

zal ophouden te bestaan. 

 

___________________________ 

drs. C.L. Willems RA (in hoedanigheid van vereffenaar) 

Datum: _______________ 2022 

 


