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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 1e en 2e 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 afwikkeling van SOWECO bevindt zich momenteel in de afronding van de eerste fase. Het besluit om te 

liquideren is genomen en de raden hebben hun zienswijzen gegeven. Met de vakbonden is een akkoord 
over het sociaal plan bereikt. Dit sociaal plan moet nu uitgevoerd worden. Nadat het personeel is 
overgedragen en alle taken zijn overgedragen aan de taakopvolgers, begint de financiële liquidatiefase en 

zullen de bezittingen en schulden van de SOWECO Groep te gelde gemaakt worden. Daarna kunnen de 
juridische entiteiten opgeheven worden. 
 

Per juni 2021 bevindt SOWECO zich in een overgangsfase waarin het niet -regelinggebonden personeel 
herplaatst wordt. Totdat het personeel is herplaatst en alle taken zijn overgedragen, zullen de taken nog op 
de reguliere wijze vanuit de SOWECO Groep worden uitgevoerd. Naar verwachting kan na de 

zomervakantie met de financiële liquidatie gestart 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 niet-regelinggebonden personeel en de 
verkoop pand Plesmanweg in uitvoering zijn. Daarnaast blijkt daaruit dat de kosten van inhuur derden t/m 

mei 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, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 

L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 

Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 

 
 
 

 
 
 

  

 
 

 
 

 

de burgemeester 

 
 
 
 

 
 
 

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

de secretaris 
 

 
 
 

 
 
 

Ing. J.L.M.Scholten 



______________________________________ 

1e VOORTGANGSRAPPORTAGE LIQUIDATIEPLAN 
SOWECO GROEP  

                                                              
______________________________________ 

 

Rapportage over de periode 1 januari 2021 – 30 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie   1.0 

d.d. 30  juni 2021



 
2 

1. Inhoud 

2. Overzicht voortgang ....................................................................................................................3 

2.1 Visuele samenvatting ...........................................................................................................3 

2.2 Toelichting op de fase van de uitvoering ..............................................................................3 

3. Gemeenschappelijke regeling Soweco ........................................................................................4 

3.1 Personeel ............................................................................................................................4 

3.2 Vastgoed .............................................................................................................................4 

3.3 Contracten ...........................................................................................................................4 

3.4 Leningen .............................................................................................................................4 

3.5 Inhuur derden ......................................................................................................................5 

3.6 Fiscale en juridische zaken ..................................................................................................5 

3.7 Overige zaken .....................................................................................................................5 

4. Soweco N.V. ...............................................................................................................................7 

4.1 Materiële vaste activa ..........................................................................................................7 

4.2 Overdracht van activiteiten naar NUO/gemeenten ................................................................7 

4.3 Contracten (inkoop en verkoop) ...........................................................................................7 

4.4 Contracten (huur).................................................................................................................7 

4.5 Fiscale en juridische zaken ..................................................................................................7 

4.6 Overige zaken .....................................................................................................................7 

5. Perspect en Soflex B.V. ...............................................................................................................8 

 



 
3 

2. Overzicht voortgang 
 

2.1 Visuele samenvatting 

 

Onderwerp Status Status 

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

 

Overgang personeel overig De plaatsingsprocedure is gestart  

Overdracht materieel Onderdeel van financiële liquidatie N.v.t. 

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

Verkoop pand Tubbergen Voltooid  

Verkoop pand Plesmanweg Vastgoedstrategie wordt ontwikkeld  

Aflossing leningen Onderdeel van financiële liquidatie N.v.t 

Overdracht contracten Onderdeel van financiële liquidatie N.v.t 

Afwikkeling werkkapitaal  Onderdeel van financiële liquidatie N.v.t 

 

Legenda status: 

 = Afgerond 

 = In uitvoering 

 = Knelpunt ontstaan 

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

 

2.2 Toelichting op de fase van de uitvoering 

 

De afwikkeling van Soweco bevindt zich momenteel in de afronding van de eerste fase. Het besluit om 

te liquideren is genomen en de raden hebben hun zienswijzen gegeven.  Met de vakbonden is een 

akkoord over het sociaal plan bereikt. Dit sociaal plan moet nu uitgevoerd worden. Nadat het 

personeel is overgedragen en alle taken zijn overgedragen aan de taakopvolgers, begint de financiële 

liquidatiefase en zullen de bezittingen en schulden van de Soweco-groep te gelde gemaakt worden.  

Daarna kunnen de juridische entiteiten opgeheven worden. 

Per juni 2021 bevindt Soweco zich in een overgangsfase waarin het niet-regelinggebonden personeel 

herplaatst wordt. Totdat het personeel is herplaatst en alle taken zijn overgedragen, zullen de taken 

nog op de reguliere wijze vanuit de Soweco-groep worden uitgevoerd. Naar verwachting kan na de 

zomervakantie met de financiële liquidatie gestart worden.  
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3. Gemeenschappelijke regeling Soweco 
 

3.1 Personeel 

Met de OR en de vakbonden is in april 2021 een sociaal akkoord bereikt over de plaatsing van alle 

personeelsleden van Soweco. Bij het opstellen van deze rapportage is de plaatsingsprocedure voor 

het niet-regelinggebonden personeel gestart. Hiervoor is een website in gebruik waar medewerkers 

zich kunnen melden. In het kader van de plaatsingsprocedure zijn ook de vereiste procedures van de 

AVG gevolgd, in verband met het verwerken van persoonsgegevens.  

Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) verwacht dat eind augustus een definitief advies over de 

herplaatsing kan worden voorgelegd aan de gemeentesecretarissen. Na de zomervakantie kunnen de 

medewerkers naar verwachting in hun nieuwe werkomgeving aan het werk.  

Per 31 december 2020 zijn de personeelsleden met een SW-indicatie overgegaan naar hun nieuwe 

werkgevers.  

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  

Het pand aan de Plesmanweg staat te koop. Hiervoor hebben zich inmiddels een aantal 

geïnteresseerden gemeld. Daarnaast heeft het DB advies gevraagd van twee separate 

vastgoedspecialisten (Deloitte en ABC) over de meest rendabele strategie voor dit pand. Op grond 

van de adviezen zal het DB een keuze maken voor de strategie die het hoogste financiële en 

maatschappelijke rendement zal opleveren. Het eerste vastgoedadvies is medio juni 2021 ontvangen. 

Naar verwachting zal het DB in augustus 2021 tot een concept vastgoedstrategie kunnen komen.  

In maart 2021 is het pand opnieuw getaxeerd. De getaxeerde waarde bedraagt € 6,0 miljoen, kosten 

koper. De liquidatiebegroting is aangepast voor deze actuele taxatiewaarde (zie paragraaf 3.7).  

De huurders van het pand aan de Plesmanweg kunnen vooralsnog hun huurcontract voortzetten. Een 

besluit over de huurders hangt samen met de te kiezen vastgoedstrategie.  

3.2.3 Werklocaties 

Met de gemeentes die het recht van opstal hebben verleend voor de werklocaties zijn afspraken 

gemaakt over de overname door de gemeente.   

3.3 Contracten 

Nadat alle taken en bezittingen van Soweco zijn overgedragen, start de liquidatie. Met de overdracht 

van de contracten kan pas gestart worden als de NUO operationeel is. Voor het eerste halfjaar van 

2021 zijn op dit onderwerp geen acties gepland.  

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.  
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3.5 Inhuur derden 

De inhuur derden is ten opzichte van de begroting als volgt: 

Begroting en realisatie inhuur kosten, 1 januari 2021 – 31 mei 2021: 

 Begroot Gerealiseerd Verschil 

Juristen € 206.000  € 189.141      € 16.859  
Procesbegeleider      € 60.000           € 38.201       € 21.799  
Liquidator    € 160.000                     -       € 160.000  
Communicatie      € 70.000            € 30.199      € 39.801  
Kwartiermaker      € 90.000           € 57.094      € 32.906  
Overige     € 30.000            € 37.462       € -7.462  
Totaal € 616.000 € 352.097  

 

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

- De kosten voor de juristen blijven binnen de begroting, maar lopen wel voor op de 

verwachting aangezien er meer advies benodigd was dan voorzien. Onder deze post zijn ook 

voorbereidingskosten voor de NUO (statuten etc.) opgenomen. Naar verwachting zullen de 

kosten voor juristen boven begroting uitkomen. De overschrijding is afhankelijk van het aantal 

juridische vraagstukken dat zich nog zal voordoen. 

- De kosten van de kwartiermaker komen lager uit dan begroot. Vanaf mei 2021 worden de 

kosten van de kwartiermaker verantwoord in de administratie van de NUO.  

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

gepland zijn ingezet van de projectleider.  

Daarnaast zijn voor de liquidatie de volgende kosten gemaakt, die niet begroot zijn: 

- De interne projectsecretaris heeft halverwege het project een andere baan gevonden. Omdat 

intern geen geschikte vervanger beschikbaar was, is deze functie extern ingehuurd. De kosten 

t/m mei bedragen € 33.000. 

- De kosten voor de inrichting van de administratie van de NUO bedragen € 13.300. De 

structurele kosten voor het voeren van de administratie zullen door de NUO gedragen worden. 

Daarnaast zijn in het eerste halfjaar eenmalige kosten gemaakt, die niet begroot zijn. Het gaat om  

€ 66.000, primair voor begeleiding en ondersteuning bij de totstandkoming en uitvoering van het 

sociaal plan 

3.6 Fiscale en juridische zaken 

Met de Belastingdienst zijn conceptovereenkomsten opgesteld over de overdracht van het personeel. 

De overeenkomsten zijn conform de gewenste handelswijze zoals uiteengezet in het liquidatieplan. Na 

laatste afstemming met de Belastingdienst, kunnen de gemeentes de overeenkomsten tekenen.  

3.7 Overige zaken 

Door de uitvoering van een recente taxatie van het pand aan de Plesmanweg is de liquidatiebegroting 

gewijzigd. Op 15 maart 2021 is het pand getaxeerd op een waarde van € 6 miljoen (kosten koper). 

Daardoor wijzigt de liquidatiebegroting als volgt: 
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4. Soweco N.V. 
 

4.1 Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn nog niet overgedragen, omdat de sociale taken nog in de Soweco-groep 

worden uitgevoerd totdat de NUO operationeel is. Het rijdend materieel wordt inmiddels opnieuw 

bestickerd met de logo’s van de nieuwe werkgevers, passend bij de reeds aan de SW-medewerkers 

uitgereikte werktenues.  

De materiële vaste activa zullen in de liquidatiefase worden verkocht tegen boekwaarde aan de 

taakopvolgers van Soweco.   

4.2 Overdracht van activiteiten naar NUO/gemeenten 

Hellendoorn en Rijssen-Holten hebben de taken inmiddels zelfstandig georganiseerd. De taken voor 

Almelo, Tubbergen, Twenterand en Wierden worden vooralsnog in Soweco voortgezet totdat de NUO 

operationeel is. Dan wordt ook het aanwijzingsbesluit aangepast.   

4.3 Contracten (inkoop en verkoop) 

Nadat alle taken en bezittingen van Soweco zijn overgedragen, start de liquidatie. Met de overdracht 

van de contracten kan pas gestart worden als de NUO operationeel is. Voor het eerste halfjaar van 

2021 zijn op dit onderwerp geen acties gepland.  

4.4 Contracten (huur) 

De overdracht van de huurlocaties moet nog geformaliseerd worden. Opzegging is ook een 

mogelijkheid. De gemeenten zijn overwegend de verhuurders (aan Soweco N.V.), de afwikkeling van 

de huurcontracten zal daardoor alleen een administratieve handeling zijn. 

Het huurpand in Nijverdal (Hellendoorn) is per april 2021 in gebruik genomen door stichting Noest, de 

uitvoeringsorganisatie van de gemeente Hellendoorn. Het contract voor het pand zal per 1 juli 2021 

worden overgenomen door stichting Noest. De huur voor de tussenliggende maanden is 

voorgeschoten door Soweco N.V., maar zal nog door Noest worden vergoed aan Soweco.  

4.5 Fiscale en juridische zaken 

Aan de OR is een advies gevraagd over de benoeming van een nieuwe interim-directeur. Totdat de 

interim-directeur wordt aangesteld, wordt de directiefunctie door een ervaren medewerker van Soweco 

waargenomen.  

De Raad van Commissarissen is vrijwillig teruggetreden. Het DB (als aandeelhouder van Soweco 

N.V.) beraadt zich op de beste wijze om het toezicht in te vullen. Deze beslissing vereist een 

zorgvuldig proces en zal daarom na de vakantie worden afgerond.  

4.6 Overige zaken 

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

Perspect en Soflex B.V. zijn primair werkgever van specifieke groepen werknemers, namelijk niet-

regelinggebonden werknemers die niet onder de cao gemeenten vallen en werknemers die onder de 

cao Nieuw Beschut vallen. Er is geen sprake van andere activiteiten of bezittingen. Voor Perspect en 

Soflex is daarom alleen relevant wat al in paragraaf 2.1 is gemeld over de overgang van het 

personeel.  

 


