
 

 

 
 
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avres in vergadering bijeen op xxxx;   
 
Gelezen de brief van de gemeente West Betuwe d.d. 7 mei 2019, waarin wordt verwezen naar de 
besluiten van de raad op 26 maart 2019 en het college van burgemeester en wethouders op 9 april 
2019 om uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Avres; 
 
Gelezen de toelichting AB-besluit uittredingsvoorwaarden West Betuwe; 
 
Gelezen de ontvangen zienswijzen van de raden van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden, 
Vijfheerenlanden en West Betuwe; 
 
Gelet op artikel 1 en artikel 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
Gelet op artikel 41 van de Wet Algemene regels herindelingen; 
 
Gelet op artikel 40 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres; 
 
Gelet op de Uittredingsregeling Avres; 
 
Gelet op de Dienstverleningsovereenkomst SW en de Dienstverleningsovereenkomst getiteld 
“Dienstverlening 2019: GR Avres, GR Werkzaak en Gemeente West Betuwe” met de daarbij 
gevoegde financiële grondslagen; 
 
BESLUIT: 
 
Vast te stellen de volgende uittredingsvoorwaarden voor de uittreding van de gemeente West 
Betuwe uit de gemeenschappelijke regeling Avres: 
 
1) Voor de uittreding van de gemeente Lingewaal (West Betuwe) zijn van toepassing de 

uittredingsbepalingen zoals die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling Avres, 
de Uittredingsregeling Avres, aangevuld met de wettelijke kaders en jurisprudentie. 

2) De datum van uittreding - met terugwerkende kracht - voor de gemeente Lingewaal (West 
Betuwe) uit de Gemeenschappelijke Regeling Avres wordt gesteld op 31 december 2018 om 
24.00 uur. 

3) Voor de werkzaamheden die Avres zal verrichten in het jaar 2019 gelden de 
Dienstverleningsovereenkomst getiteld “Dienstverlening 2019: GR Avres, GR Werkzaak en 
Gemeente West Betuwe” en de daaraan gehechte financiële grondslagen en de daarin 
begrepen betalingsverplichtingen. 

4) De frictiekosten voor Avres in verband met de uittreding van West Betuwe komen voor 
rekening van de gemeente West Betuwe. In deze frictiekosten zijn tevens opgenomen de 
kosten die Avres moet maken na 1 januari 2020 in verband met een zorgvuldige overdracht 
van cliënten richting Werkaak Rivierenland en de gemeente West-Betuwe, althans voor 
zover deze kosten de onderlinge gebruikelijke dienstverlening tussen sociale diensten 
overstijgen. Op basis van de inschattingen van bestede tijd (en de loonkosten) en de kosten 
van externe advisering worden de frictiekosten bepaald op € 100.000,-- zonder Btw. 



5) De medewerkers met een SW-indicatie woonachtig in de gemeente West Betuwe die op 31 
december 2018 om 24.00 uur in dienst zijn van de Gemeenschappelijke Regeling Avres, 
blijven ingaande 1 januari 2019 in dienst bij de Gemeenschappelijke Regeling Avres.  

6) De gemeente West Betuwe betaalt een bijdrage voor de kosten bedrijfsvoering SW van  
€ 147.000,-- in 2019 trapsgewijs oplopend tot €203.000,-- in 2023. Vanaf 2024 voldoet West 
Betuwe jaarlijks een bedrag aan begeleidingskosten per SW-medewerker aan Avres dat 
overeenkomstig is aan het bedrag dat op grond van art 10 b van de Participatiewet aan de 
gemeenten zal worden uitgekeerd in verband met de kosten voor een beschutte werkplek. 
Indien de inkoopcontracten van West Betuwe (€ 147.000,-- peiljaar 2018) eerder vervallen of 
verminderen zullen deze begeleidingskosten ook pro rato eerder in rekening worden 
gebracht. 

7) De gemeente West Betuwe betaalt gedurende een termijn van vijf jaar een bedrag van 
€491.000,-- per jaar. In verband met de afbouw van de kosten die samenhangen met de 
overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van 
risico’s daartoe inbegrepen (= de uittredingssom) wordt dit bedrag jaarlijks met 25% 
verminderd, zodat in totaal €1.227.500 verschuldigd is. 

8) Op de uittredingssom zoals genoemd onder 7 wordt in mindering gebracht het aandeel dat 
de gemeente West Betuwe heeft in de algemene reserve en de stille reserve die bestaat in 
de onroerende zaak Avelingen-West 2-6 te Gorinchem. De omvang van het aandeel van de 
gemeente West Betuwe in deze reserves van Avres is vastgesteld op basis van de rekening 
over 2018, en de werkelijke opbrengsten/ sloopkosten van Avelingen en bedraagt € 316.587. 

 
Aldus vastgesteld te Meerkerk in de openbare vergadering van het algemeen Bestuur van Avres op 
xxxx, 
 
 
E.A. Lanser,         S.N. Spanjaard, 
Voorzitter,         Secretaris, 
 
 
 
 
 
Op dit besluit is de geschillenregeling van artikel 28 Wet gemeenschappelijke regelingen van 
toepassing. 
 
 

 
 


