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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de voortgangsrapportage liquidatieplan SOWECO 
Groep over het 3e kwartaal 2021. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten, zoals u ook gevraagd heeft in uw motie Liquidatieplan SOWECO 
Groep van 26 april 2021, de rapportage aan u ter kennis te brengen met deze raadsbrief. 
 
Toelichting 
De overgangsfase van het niet-regelinggebonden personeel en het personeel in Perspect B.V. (Nieuw 
Beschut) is in uitvoering. De gesprekken met de Plaatsingscommissie over het niet-regelinggebonden 
personeel zijn grotendeels gevoerd. De streefdatum is om het niet-regeling gebonden personeel per 1 
december over te brengen naar de gemeenten en het personeel Nieuw Beschut per 1 januari 2022. Niet alle 
personeelsleden (niet regelinggebonden personeel) zullen overgaan. Dit is op eigen verzoek. Dit wordt 
nader toegelicht in de voortgangsrapportage. 
 
In september 2021 is een liquidator/vereffenaar benoemd. 
 
Het streven is om de N.V. in het eerste kwartaal van 2022 te liquideren. Hiertoe worden in het derde kwartaal 
voorbereidingen getroffen om de N.V. ‘leeg’ te maken. In het vierde kwartaal zullen deze voorbereidingen 
worden uitgevoerd, waarna de N.V. na de jaarwisseling in het eerste kwartaal van 2022 geliquideerd kan 
worden. 
 
Uit de rapportage blijkt dat liquidatie van de SOWECO Groep conform planning verloopt. Uit het overzicht op 
pagina 3 van de voortgangsrapportage blijkt dat de overgang van het SW-personeel en de verkoop van het 
pand Tubbergen inmiddels zijn gerealiseerd en de overgang van het Nieuw Beschut en niet-
regelinggebonden personeel, de verkoop pand Plesmanweg en overdracht materieel en contracten in 
uitvoering zijn. Daarnaast blijkt daaruit dat de kosten van inhuur derden t/m september binnen de begroting 
blijven. 
 
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 (plv.) 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 

 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
Ing. J.L.M.Scholten 

mailto:h.vanlimbeek@tubbergen.nl
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2. Overzicht voortgang 
 

2.1 Visuele samenvatting 

 

Onderwerp Status Status 

Overgang personeel SW SW medewerkers zijn allemaal in dienst bij hun 
nieuwe werkgever 

 

Overgang niet-regeling 
gebonden personeel 

De plaatsingsprocedure loopt, overgang is 
gepland op 1 december 2021 

 

Overgang personeel Nieuw 
Beschut 

Het personeel gaat over per 1 januari 2022  

Overdracht materieel De activa voor groenbeheer zijn grotendeels 
overgedragen, de plannen voor de overdracht 
van de overige activa zijn in voorbereiding 

 

Inhuur derden De kosten blijven t/m oktober binnen de 
begroting 

 

Verkoop pand Tubbergen Voltooid  

Verkoop pand Plesmanweg Makelaar is in de arm genomen om de verkoop 
te begeleiden 

 

Aflossing leningen Onderdeel van financiële liquidatie van de GR N.v.t 

Overdracht contracten De overdracht van de contracten van de N.V. 
naar de GR is in voorbereiding 

 

Afwikkeling werkkapitaal  Onderdeel van financiële liquidatie N.v.t 

 

Legenda status: 

 = Afgerond 

 = In uitvoering 

 = Achter op planning 

N.v.t. = In het derde kwartaal is deze activiteit conform planning nog niet aan de orde 

 

2.2 Toelichting op de fase van de uitvoering 

 

De overgangsfase van het niet-regelinggebonden personeel en het personeel in Perspect B.V. (Nieuw 

Beschut) is in uitvoering. De gesprekken met de Plaatsingscommissie over het niet-regelinggebonden 

personeel zijn grotendeels gevoerd. De streefdatum is om het niet-regeling gebonden personeel per 1 

december over te brengen naar de nieuwe werkgevers en het personeel Nieuw Beschut per 1 januari 

2022. Niet alle personeelsleden (niet regelinggebonden personeel) zullen overgaan. Dit is op eigen 

verzoek. Dit wordt nader toegelicht in de voortgangsrapportage.   

In september 2021 is een liquidator/vereffenaar benoemd.  

Het streven is om de N.V. in het eerste kwartaal van 2022 te liquideren. Hiertoe worden in het derde 

kwartaal voorbereidingen getroffen om de N.V. ‘leeg’ te maken. In het vierde kwartaal zullen deze 

voorbereidingen worden uitgevoerd, waarna de N.V. na de jaarwisseling in het eerste kwartaal van 

2022 geliquideerd kan worden.  
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3. Gemeenschappelijke regeling Soweco 
 

3.1 Personeel 

De SW-medewerkers zijn volledig overgegaan naar hun nieuwe werkgever. De streefdatum voor de 

overdracht van het ambtelijk personeel aan de nieuwe werkgevers is 1 december 2021. Op eigen 

verzoek wil één medewerker in de GR in dienst blijven tot de datum van zijn aanstaande pensioen 

(november 2022).  

3.2 Vastgoed 

Het vastgoed betreft: 

- Pand in Tubbergen 

- Pand aan de Plesmanweg, Almelo 

- Werklocaties met recht van opstal 

De contracten van huurpanden worden in de N.V. gehouden en behandeld in het hoofdstuk over de 

N.V. in deze rapportage. 

3.2.1 Tubbergen  

Het pand in Tubbergen is eind mei 2021 verkocht aan de gemeente Tubbergen. De verkoop is per 1 

juni 2021 gefinaliseerd. De opbrengst is conform het liquidatieplan.  

3.2.2 Plesmanweg  

Voor het pand aan de Plesmanweg is een nieuwe makelaar aangetrokken. In overleg met deze 

makelaar zal een ‘bidbook’ worden gemaakt. De overleggen met de makelaar staan voor medio 

oktober gepland. De verkoopstrategie zal gericht zijn op opbrengstmaximalisatie. Opties voor de 

verkoop van het pand zijn verkoop als ontwikkellocatie of verkoop als verhuurobject. Omdat voor een 

investeerder die het pand als verhuurobject wil kopen de verhuurovereenkomsten in positieve zin 

bepalend zijn voor de hoogte van de prijs, worden de verhuurcontracten vooralsnog gehandhaafd.  

3.2.3 Werklocaties 

De werklocaties zijn leeg opgeleverd door Soweco. De overdracht naar de gemeenten is gestart. 

3.3 Contracten 

In het derde kwartaal zijn de verkoopcontracten (voor detachering etc.) overgedragen. Voor het vierde 

kwartaal zijn gepland de overdracht van de huurcontracten voor het Matrix pand van de N.V. naar de 

GR en de overdracht van de inkoopcontracten.  

 

3.4 Leningen 

Nadat alle taken en bezittingen van Soweco zijn overgedragen, start de liquidatie. De leningen van en 

aan Soweco GR zullen afgewikkeld worden gedurende het liquidatieproces. In oktober is overlegd met 

de BNG over de voortgang van de liquidatie. De BNG zal in januari opnieuw geïnformeerd worden.  

3.5 Inhuur derden 

De inhuur derden is ten opzichte van de begroting als volgt (zowel kosten als begroting zijn inclusief 

Btw): 
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Begroting en realisatie inhuur kosten (begroting vanaf 1 december 2020): 

 Begroot gehele 
liquidatie 

Gerealiseerd Q1 
en Q2 

Gerealiseerd Q3 Totaal 
gerealiseerd t/m 

Q3 

Resterende 
ruimte in 

begroting 

Juristen € 206.000  € 189.141  € 14.926 € 204.067  € 1.933 

Procesbegeleider      € 60.000           € 38.201  € 5.191 € 43.392 € 16.608 

Liquidator    € 160.000                     -    - - € 160.000 

Communicatie      € 70.000            € 30.199  € 5.500 € 35.699 € 34.301 

Kwartiermaker      € 90.000           € 57.094  - € 57.094 € 32.906 

Plaatsingsadvies 
commissie 

€ 0 € 0 € 78.550 € 78.550 € -78.550 

Overige     € 30.000            € 37.462  € 10.247 € 47.709 € -17.709 

Totaal € 616.000 € 352.097 € 114.414 € 466.511 € 149.489 

Rood = overschrijding van de begroting 

Zwart = nog begrotingsruimte beschikbaar 

Toelichting op realisatie Q3 

In de realisatie over Q3 zijn twee nagekomen facturen opgenomen uit juni. De nagekomen facturen 

hebben betrekking op de procesbegeleider en de plaatsingsadviescommissie. Het totale bedrag is  

€ 18.354. 

Toelichting op over- en onderschrijdingen 

- Juristen. De begroting voor de kosten van juristen is nagenoeg uitgeput. Naar verwachting zijn 

de kosten voor de juristen voor het belangrijkste deel nu gemaakt. Om de liquidatie volledig 

volgens de juridische vereisten te laten verlopen, zullen nog ad hoc vragen aan de juristen 

worden gesteld. De verwachting is dat – als er  geen procedures meer gevoerd worden – 

deze overloop € 50.000 zal bedragen tot het einde van de liquidatie.  

- Procesbegeleider en kwartiermaker. Het budgetoverschot voor de procesbegeleider en de 

kwartiermaker is permanent. Deze opdrachten zijn afgesloten.  

- Liquidator. De kosten van de liquidator zijn nul omdat dit deel van het proces nog niet gestart 

is. De liquidator is vanaf Q4 in functie.  

- Plaatsingsadviescommissie. Als onderdeel van het sociaal akkoord is door de 

onderhandelingspartijen een Plaatsingsadviescommissie ingesteld. Het instellen van de 

Plaatsingsadviescommissie ligt geheel buiten de invloedssfeer van het DB en kon daarom niet 

in de begroting opgenomen worden. De verwachte kosten voor de resterende inzet van de 

Plaatsingsadviescommissie zijn € 12.000 tot en met december 2021. Daarna wordt geen inzet 

van de Plaatsingsadviescommissie verwacht.  

- Overige kosten. De overige kosten zijn hoger dan bij de begeleiding van het sociaal plan meer 

uren dan gepland zijn ingezet van de projectleider. Verwacht wordt dat deze kosten € 30.000 

hoger uitkomen dan de begroting.  

3.6 Fiscale en juridische zaken 

Met de Belastingdienst zijn definitieve overeenkomsten getroffen over de overgang van het personeel. 

Het achterblijven van personeel in de GR (en twee personeelsleden in Soflex, zie hoofdstuk over 

Soflex) doet niet af aan deze overeenkomsten. 

3.7 Overige zaken 

De liquidatiebegroting is niet gewijzigd en blijft daarmee als volgt. De stand van de liquide middelen is 

aangepast naar 1 oktober 2021. De stand van de liquide middelen per 31 december 2020 bedroeg                                 

€ 4.351.353.  
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4. Soweco N.V. 
 

4.1 Materiële vaste activa 

In het derde kwartaal is een analyse gemaakt van de over te dragen activa. De activa voor het groen 

onderhoud en de machines zijn nagenoeg geheel overgedragen aan de taakopvolgers van Soweco. In 

de N.V. resteert nu de (kantoor)inventaris, machines, een aantal volledig afgeschreven auto’s en een 

aantal activa die aan het pand verbonden zijn, zoals zonwering. Soweco N.V. heeft ook nog 

investeringen in immateriële vaste activa (licenties  en programmatuur) op de balans staan met een 

waarde van € 29.800. Deze rechten zullen gebruikt worden voor het restant van de levensduur van 

Soweco N.V. en daarna afgeboekt worden ten laste van het resultaat. Dit veroorzaakt geen uitgaande 

geldstroom.  

De auto’s zullen verkocht worden aan een externe partij. De resterende (kantoor)inventaris en de 

investeringen behorende bij de panden worden tegen boekwaarde overgedragen aan de GR. Het 

transitieteam Soweco/Ontplooj is een analyse gestart welke inventaris nodig is voor de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie. Die inventaris zal tegen boekwaarde verkocht worden aan de gemeente 

Almelo. De resterende inventaris zal worden verkocht aan een externe partij.  

De investeringen die bij het pand horen, zullen worden meeverkocht met het pand.  

4.2 Overdracht van activiteiten naar NUO/gemeenten 

Hellendoorn en Rijssen-Holten hebben de taken inmiddels zelfstandig georganiseerd. Begin oktober is 

Ontplooj als nieuwe uitvoeringsorganisatie van Almelo en de drie deelnemende gemeenten (Wierden, 

Twenterand en Tubbergen) gepresenteerd. De taken voor Hellendoorn en Rijssen-Holten zijn al 

eerder overgenomen door Noest en de Sterkerij.  

4.3 Contracten (inkoop en verkoop) 

De verkoopcontracten van Soweco N.V. zijn in het derde kwartaal overgedragen. De inkoopcontracten 

zullen in het vierde kwartaal worden overgedragen.  

4.4 Contracten (huur) 

De verhuurcontracten vanuit Soweco N.V. en het merk ‘Matrix’ zullen in het vierde kwartaal aan de GR 

worden overgedragen.  

Het huurpand in Nijverdal (Hellendoorn) is per 1 april 2021 overgenomen door de gemeente 

Hellendoorn.  

De overdracht van de overige huurlocaties moet nog geformaliseerd worden. De gemeenten zijn de 

verhuurders (aan Soweco N.V.), de afwikkeling van de huurcontracten zal daardoor alleen een 

administratieve handeling zijn. 

4.5 Fiscale en juridische zaken 

De Raad van Commissarissen is teruggetreden. Tot en met december zal het toezicht door het 

Algemeen Bestuur worden uitgevoerd op zowel de GR als de N.V. en de twee B.V.’s. Daarna zal de 

organisatie van het toezicht opnieuw worden beoordeeld.  

4.6 Overige zaken 

Er zijn geen overige zaken.  
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5. Perspect en Soflex B.V. 
 

5.1 Personeel  

Op eigen verzoek wil één van de medewerkers bij Soflex in dienst blijven tot haar aanstaande 

pensioen in september 2022 en één medewerker blijft in Soflex achter tot het einde van een tijdelijk 

contract (mei 2022). De gemeentesecretarissen zijn hiermee akkoord. Dit betekent, dat Soflex niet 

geliquideerd kan worden totdat deze medewerker uit dienst treedt. Om deze reden zal de GR tijdelijk 

de aandeelhouder van Soflex worden. Daarmee wordt het mogelijk om de N.V. begin 2022 te 

liquideren. Dit kan niet als de N.V. nog eigenaar is van een B.V. waarin nog personeel aanwezig is. 

Soflex wordt geliquideerd zodra het laatste personeelslid is gepensioneerd.  

 

Het personeel van Perspect zal op 1 januari 2022 overgaan naar de nieuwe werkgevers.   

 


