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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij middels onze vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling (GR) Soweco ingestemd met de verdelingssystematiek van het liquidatiesaldo 
van Soweco en gesproken over het beantwoorden van de vraag van de raad omtrent de onderbouwing van 
het liquidatiesaldo van de GR Soweco. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de raad middels deze raadsbrief te antwoorden. 
 
Toelichting 
De liquidatie van de Soweco groep vindt plaats in verschillende stappen, waar u van op de hoogte bent 
gehouden. De liquidatie van Soweco N.V. is inmiddels voltooid. De laatste processtap in liquidatie van de GR 
is de fiscale afhandeling en de ter inzage legging van het eindverslag. De feitelijke liquidatie van de GR zal 
voor de zomer van 2023 voltooid zijn.  
 
Naar aanleiding van de rondvraag tijdens de raadsvergadering op 20 december 2022 heeft de wethouder 
toegezegd de onderbouwing van de verdeling van het liquidatiesaldo aan de raad te verstrekken middels 
een raadsbrief.   
 
De verdeling van het liquidatiesaldo: 
 
Het liquidatiesaldo van de naamloze vennootschap Soweco bedraagt €4.579.000 cash en de netto 
verkoopopbrengst van het pand aan de Plesmanweg bedraagt €5.164.126. Dit maakt dat het reeds 
gerealiseerde liquidatiesaldo € 9.743.126 bedraagt. Het beschikbare bedrag ronden wij af op € 9,5 miljoen. 
 
De grondslag voor verdeling van het resultaat is het aantal arbeidsjaren. Het aandeel van Tubbergen is op 
basis hiervan 8,76%. Dit maakt dat het aandeel van het resultaat voor Tubbergen €832.000 bedraagt. 
 
Onder een gerealiseerd arbeidsjaar wordt verstaan het equivalent van een dienstbetrekking op basis van 
een volledige werkweek die het gehele kalenderjaar is vervuld door een geïndiceerde uitgedrukt als het 
gemiddelde van de 12 standen op einde van de maand (dus niet het aantal banen). Het aantal arbeidsjaren 
is vaak lager dan het aantal mensen dat binnen de Wsw aan het werk is. Dit heeft te maken met een tweetal 
zaken: de deeltijdfactor en de wegingsfactor die betrekking heeft op de zwaarte van de handicap waarbij 
matig gehandicapten met factor 1 en zwaarder gehandicapten met factor 1,25 meetellen. Dus: arbeidsjaar = 
aantal personen x factor voltijd x factor mate handicap. 

 



 
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. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. De griffier is 
te bereiken via telefoonnummer (0546) 62 80 00 of e-mailadres gemeente@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
de waarnemend burgemeester 

 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


