
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 26 mei 2020 

Registratienummer : IN077 

Portefeuillehouder : Ton van Maanen 

Bijlage(n) : 1 

Onderwerp : Definitieve vaststelling uittredingsvoorwaarden voormalig gemeente  

   Lingewaal uit GR Avres 

 

 

Onderwerp  

Definitieve vaststelling uittredingsvoorwaarden voormalig gemeente Lingewaal uit GR Avres 

 

Kennis nemen van  

De definitieve vaststelling van de uittredingsvoorwaarden voormalig gemeente Lingewaal uit de GR 

Avres 

 

Inleiding 

Op 26 maart 2019 heeft de raad besloten tot uittreding uit de GR Avres met terugwerkende kracht tot 1 

januari 2019. Het betrof hier de gemeente Lingewaal, die overging naar de GR Werkzaak. De 

voormalige gemeenten Geldermalsen en Neerijnen maakten al onderdeel uit van de GR Werkzaak. De 

ontvlechting van de gemeente Lingewaal uit de GR Avres heeft geleid tot in samenspraak tot stand 

gekomen uittredingsvoorwaarden. Met deze uittredingsvoorwaarden heeft de raad op 3 maart 2020 

ingestemd. De formele bevoegdheid voor het definitieve besluit over de uittreding ligt bij het AB van de 

GR Avres. De GR Avres heeft in haar vergadering van 16 april 2020 het besluit genomen over 

definitieve uittreding van voormalig Lingewaal uit de GR Avres.  

 

Kernboodschap 

De GR Avres heeft besloten tot uittreding van de voormalige gemeente Lingewaal conform het voorstel 

zoals dat ook in de raad van 3 maart aan de orde is geweest. De GR Avres heeft dat bij brief d.d. 20 april 

2020 kenbaar gemaakt aan de gemeente West Betuwe (zie bijlage). 

 

Consequenties 

Met het uittredingsbesluit is de dienstverlening vanuit Avres voor inwoners van de voormalige 

gemeente Lingewaal definitief afgerond. Alleen voor de groep medewerkers Wet sociale 

werkvoorziening die al voor 2019 bij Avres werkzaam was is een uitzondering gemaakt. Zij blijven bij 

Avres werken vanwege de wens tot continuïteit in hun werk. Met het definitieve uittredingsbesluit is 

ook de uittreedsom definitief vastgesteld. 

 

Financiën 

Als onderdeel van de uittredingsvoorwaarden is de uittreedsom conform voorstel vastgesteld op EUR 

1.010.913,-. Daarnaast ontvangt Avres nog jaarlijks een bijdrage voor de uitvoering van de Wsw 
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Communicatie 

Communicatie aan de klanten die het betreft heeft reeds plaats gevonden. Deze klanten maken 

inmiddels van de dienstverlening van Werkzaak gebruik. 

 

Vervolg 

De GR Avres biedt geen dienstverlening meer aan aan de gemeente West Betuwe, met uitzondering 

van het bieden van werk in het kader van de Wet sociale werkvoorziening aan inwoners van voormalig 

Lingewaal die voor 2019 al een Wsw-dienstverband hadden bij Avres.  

 

Bijlage(n) 

Brief Avres d.d. 20 april 2020 met als onderwerp Vaststelling uittredingsvoorwaarden gemeente West 

Betuwe (voormalig gemeente Lingewaal) uit GR Avres 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


