INTENTIEVERKLARING OM TE KOMEN TOT
ONTVLECHTING VAN BAANSTEDE

DE ONDERGETEKENDEN:
(1)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Beemster, met adres: 1462 NV
Middenbeemster, Rijn Middelburgstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37160006, hierna te noemen: "Beemster";

(2)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Edam-Volendam, met adres: 1132 KN
Volendam, W van der Knoopdreef 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 64973395, hierna te noemen: "Edam-Volendam";

(3)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Landsmeer, met adres: 1121 XC
Landsmeer, Raadhuisstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 34363827, hierna te noemen: "Landsmeer";

(4)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Oostzaan, met adres: 1511 BD Oostzaan,
Kerkbuurt 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 34371033, hierna te noemen: "Oostzaan";

(5)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Purmerend, met adres: 1441 DM
Purmerend, Purmersteenweg 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 37162503, hierna te noemen: "Purmerend";

(6)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Waterland, met adres: 1141 GV
Monnickendam, Pierebaan 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 37158345, hierna te noemen: "Waterland";

(7)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Wormerland, met adres: 1531 NX Wormer,
Koetserstraat 3, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer: 34371004, hierna te noemen: "Wormerland";

(8)

de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Zaanstad, met adres: 1506 MZ Zaandam,
Stadhuisplein 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer: 34367942, hierna te noemen: "Zaanstad";

ondergetekenden 1 tot en met 8 hierna ieder afzonderlijk ook te noemen: "Gemeente" en
gezamenlijk ook te noemen "Gemeenten"; en,
(9)

het openbaar lichaam: Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland, met adres: 1446
VE Purmerend, Einsteinstraat 103, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer: 34366063, hierna te noemen: "BaanStede";

ondergetekenden 1 tot en met 9 hierna ieder afzonderlijk ook te noemen: "Partij" en gezamenlijk
ook te noemen "Partijen";
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NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
(A)

Gemeenten nemen deel in de gemeenschappelijke regeling inzake werkvoorzieningschap
Zaanstreek-Waterland (Stcrt. 2015, 47561; "Regeling"). Op basis van de Regeling is
BaanStede ingesteld en hebben Gemeenten hun taak en bevoegdheid om de Wet sociale
werkvoorziening ("Wsw") uit te voeren overgedragen aan BaanStede.

(B)

Gelet op de veranderingen in het sociale domein, in het bijzonder inwerkingtreding van de
Participatiewet per 1 januari 2015, hebben Gemeenten besloten tot herziening van de
organisatiestructuur van Baanstede. Dit heeft meest recent geresulteerd in een
principeakkoord (d.d. 1 februari 2017) tussen Gemeenten ("Principeakkoord").

(C)

In het Principeakkoord is onder meer bevestigd dat de Regeling zal worden beëindigd en
de organisatie van BaanStede wordt verdeeld over Gemeenten, dan wel door Gemeenten
in te richten (uitvoerings)organisaties. Uitgangspunt is beëindiging van de Regeling per 1
januari 2018.

(D)

Gemeenten hebben de wens om ook BaanStede als rechtspersoon te (doen) ontbinden.
Uit de Wet gemeenschappelijke regelingen ("Wgr") en de bepalingen in de Regeling
omtrent liquidatie, volgt dat BaanStede blijft voortbestaan tot het moment dat het vermogen
van BaanStede is vereffend en de liquidatie is afgerond.

(E)

De Colleges van Burgermeester en Wethouders van de Gemeenten hebben ingestemd
met het aangaan van deze Verklaring.

(F)

Teneinde de beëindiging van de Regeling, de ontbinding van BaanStede en de overgang
van delen van de organisatie van BaanStede naar afzonderlijke Gemeenten, dan wel een
door Gemeenten in te richten (uitvoerings)organisatie ("Ontvlechting"), mogelijk te maken,
wensen Partijen in deze Verklaring nadere afspraken te maken over de uitvoering van het
Principeakkoord.

EN VERKLAREN HET VOLGENDE:
1

Doel van deze Verklaring

1.1

Met deze intentieverklaring ("Verklaring") wensen Gemeenten gevolg - en waar nodig:
invulling - te geven aan de afspraken die zij in het Principeakkoord reeds maakten.
Voor de volledigheid is ook BaanStede als Partij gebonden aan deze Verklaring. Het
Principeakkoord, deze Verklaring en het aangehechte liquidatieplan (zie 2.1) kaderen
de Ontvlechting.

1.2

Deze Verklaring vormt tevens het kader waarin uitvoeringsbesluiten aangaande de
Ontvlechting worden genomen, voor zover deze niet reeds vóór het moment van
ondertekening van deze Verklaring waren genomen.

2

Uitgangspunten en uitwerking Ontvlechting

2.1

Partijen hanteren bij het realiseren van de Ontvlechting de volgende uitgangspunten.
2.1.1

Partijen volgen het op te stellen en als Bijlage aan deze Verklaring te
hechten liquidatieplan van BaanStede, ("Liquidatieplan"), met bijbehorend
tijdpad (Bijlage);

2.1.2

Partijen voeren tijdig overleg met elkaar alvorens beslissingen te nemen die
het voorliggende traject inhoudelijk of qua proces kunnen beïnvloeden;

Pagina 2 van 7
Intentieverklaring om te komen tot ontvlechting van BaanStede

2.2

2.3

2.1.3

Partijen streven ernaar om in het kader van hun voorbereidingen zoveel
mogelijk gezamenlijk op te trekken in hun interne communicatie en
communicatie naar derden (zoals gemeenteraden, personeel(sorganisaties)
en andere (contractuele) wederpartijen) en overleggen over de informatie
die aan derden wordt verstrekt, waaronder deze Verklaring; en

2.1.4

Voor zover het Principeakkoord en deze Verklaring niet voorzien in een
bepaalde situatie, handelen Partijen zoveel als mogelijk in lijn met de geest
en strekking van deze Verklaring. Partijen spreken elkaar aan op de inhoud
van deze afspraken.

Partijen nemen in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid voor:
2.2.1

het (doen) zorgdragen voor en coördineren van het opstellen en uitvoeren
van het Liquidatieplan, in afstemming en overleg met alle
belanghebbenden, in het bijzonder de medezeggenschapsraden en zo
nodig de betrokken vakverenigingen;

2.2.2

het (doen) zorgdragen voor en/of coördineren van de informatieverschaffing
door Partijen die gewenst casu quo noodzakelijk is voor het realiseren van
de doelstellingen van Partijen;

2.2.3

het (doen) voorbereiden, faciliteren en/of begeleiden van de afzonderlijke
medezeggenschapstrajecten in het kader van de Ontvlechting; en

2.2.4

het (doen) verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande
alsmede met de (voorbereidingen van de) Ontvlechting wenselijk of nuttig
kunnen zijn.

Partijen handelen zodanig dat de Ontvlechting het volgende resultaat heeft.
2.3.1

Voor het ambtelijk personeel, aangesteld bij BaanStede, is een nieuwe
aanstelling gegarandeerd in een passende functie bij de door Purmerend en
Zaanstad
in
te
stellen
uitvoeringsorganisatie
tegen
gelijke
arbeidsvoorwaarden, als de arbeidsvoorwaarden die zij momenteel hebben,
waaronder begrepen zij de anciënniteit van de ambtenaar. Purmerend en
Zaanstad zullen het ambtelijk personeel een nieuwe aanstelling aanbieden
waarop van toepassing is de Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente
Zaanstad, alsmede eventuele aanvullende rechten en verplichtingen die de
ambtenaar heeft;

2.3.2

De Wsw-medewerkers met een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst bij
BaanStede gaan met behoud van rechten en plichten – waaronder zij
begrepen de anciënniteit – over naar de Gemeente die op grond van de
Wsw verantwoordelijk is voor hen, of naar een door deze Gemeente (mede)
op te richten uitvoeringsorganisatie waarbij uitgangspunt is dat elke
Gemeente de verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen Wswmedewerkers, één en ander in lijn met de systematiek van de Wsw;

2.3.3

De mensen, werkzaam bij BaanStede binnen de kaders van de
Participatiewet met behoud van uitkering, blijven vallen onder de
verantwoordelijkheid van die Gemeenten die ingevolge de Participatiewet,
verantwoordelijk voor hen zijn;

2.3.4

De ingeleende professionele krachten met een privaatrechtelijke
arbeidsovereenkomst bij een uitlener, werkzaam bij BaanStede, zullen
werkzaam worden bij de door Purmerend en Zaanstad in te stellen
uitvoeringsorganisatie en behouden hun dienstbetrekking met de uitlener;
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2.3.5

De
ingeleende
doelgroep-krachten
met
een
privaatrechtelijke
arbeidsovereenkomst bij een uitlener, werkzaam bij BaanStede, blijven
vallen onder de verantwoordelijkheid van die Gemeenten die ingevolge de
Participatiewet verantwoordelijk voor hen zijn, waarbij het dienstverband
met de uitlener niet wordt beëindigd als gevolg van de Ontvlechting;

2.3.6

De begeleiding vanuit BaanStede voor mensen, werkzaam bij een externe
werkgever binnen de kaders van de Wsw en de Participatiewet, zal
overgaan naar de Gemeenten die ingevolge de Participatiewet,
verantwoordelijk voor hen zijn of de door die Gemeenten op te richten
uitvoeringsorganisaties of aan te wijzen uitvoeringsorganisaties; en

2.3.7

Partijen streven ernaar betaling van boeterente, als gevolg van het
voortijdig aflossen van de door BaanStede gesloten lening bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten zoveel mogelijk te voorkomen. Mogelijk is de door
Purmerend en Zaanstad in te stellen uitvoeringsorganisatie bereid deze
lening over te nemen.

2.4

Uitgangspunt is dat de bedrijfsmiddelen van BaanStede zoveel mogelijk over zullen
worden genomen door de door Gemeenten op te richten uitvoeringsorganisaties.

3

Inspanningsverplichtingen

3.1

Met behoud van de eigen verantwoordelijkheid als gemeentelijke overheid, zullen
Partijen zich inspannen om zoveel mogelijk uitvoering te geven aan het doel en de
uitgangspunten van deze Verklaring, alsmede de afzonderlijke besluiten die in het
kader van deze Verklaring worden genomen. Een en ander voor zover dit naar het
oordeel van de Partij niet leidt tot een conflict met de eigen doelstelling of de wettelijke
verantwoordelijkheden.

3.2

Indien de beoogde situatie niet (volledig) te realiseren blijkt, door wet- en regelgeving of
factoren anderszins, spannen Partijen zich in om een zoveel als mogelijk op deze
Verklaring aansluitende situatie te bereiken.

4

Afstemming en sturing

4.1

Partijen bevorderen en verzekeren de goede gang van zaken en de realisatie van de
Ontvlechting middels een vergaderstructuur die de afstemming tussen Partijen
faciliteert. Partijen baseren zich daarbij - zo lang de Regeling bestaat - op de in de
Regeling afgesproken overleg- en besluitvormingsprocessen.

4.2

Indien en voor zover nodig na het eindigen van de Regeling en liquidatie van
BaanStede, formeren Gemeenten een stuurgroep, bestaande uit wethouders van
Gemeenten, in dezelfde samenstelling als het algemeen bestuur van BaanStede
("Stuurgroep"). Gemeenten gaan niet over tot het formeren van een Stuurgroep,
zolang het algemeen bestuur van BaanStede in functie is.

4.3

De Stuurgroep heeft tot taak om toe te zien op naleving van deze Verklaring.

5

Tijdpad

5.1

Partijen zullen in onderling overleg en in lijn met het overleg met hun respectievelijke
gemeenteraden en medezeggenschapsraden, en zo nodig de betrokken
vakverenigingen, handelen in overeenstemming met het tijdpad voor de Ontvlechting,
zoals dat in het Liquidatieplan is opgenomen.
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6

Financiële verdeelsleutel

6.1

De kosten gemoeid met de Ontvlechting, zoals omschreven in deze Verklaring, worden
in beginsel door BaanStede gedragen.

6.2

In de situatie dat BaanStede - wegens liquidatie, of door welke omstandigheid dan ook
- niet aan deze verplichtingen kan voldoen, komen Gemeenten overeen dat zij de
kosten gemoeid met Ontvlechting gezamenlijk zullen dragen conform de verdeelsleutel
die in het als bijlage aangehechte Liquidatieplan is opgenomen en aansluit bij de reeds
in het kader van de Regeling afgesproken verdeelsleutel.

6.3

Voor zover er andere kosten voortvloeien uit deze Verklaring en de op basis daarvan
genomen besluiten van de Stuurgroep, verklaren Gemeenten deze kosten eveneens
middels de in artikel 6.2 bedoelde verdeelsleutel te alloceren, tenzij de Gemeenten, op
advies van de Stuurgroep, in een specifiek geval besluiten een andere verdeelsleutel
vast te stellen met betrekking tot de alsdan te verwachten casu quo te maken kosten.

6.4

Iedere Partij draagt voor wat betreft het verstrekken van opdrachten aan externe
adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de totstandkoming en uitvoering
van deze Verklaring, daar waar deze externe adviseurs niet in gezamenlijkheid worden
aangetrokken, zijn eigen kosten.

7

Duur en beëindiging

7.1

De Verklaring is aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor de periode vanaf
ondertekening van de Verklaring door Partijen tot aan afronding van de Ontvlechting, of
het moment dat Partijen gezamenlijk constateren dat de Ontvlechting is afgerond.

7.2

De Verklaring kan niet tussentijds worden opgezegd of anderszins worden beëindigd.

7.3

BaanStede is Partij bij deze Verklaring tot het moment waarop zij ophoudt te bestaan.
Zo nodig duurt de looptijd van de Verklaring voort, zolang het in artikel 7.1 bedoelde
moment waarop de looptijd van de Verklaring eindigt, nog niet is aangebroken. In dat
geval wordt overal waar in de Verklaring "Partij(en)" geschreven staat, "Gemeenten"
gelezen.

7.4

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de
Verklaring voort te duren, blijven na beëindiging van de looptijd van de Verklaring in
stand.

8

Slotbepalingen

8.1

De overwegingen en de inhoud van de Bijlage vormen een integraal onderdeel van
deze Verklaring. Deze Verklaring kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door
middel van door alle Partijen ondertekende stukken.

8.2

Voor zover daarvan bij deze Verklaring niet is afgeweken, blijft tussen Gemeenten
gelden hetgeen zij vóór ondertekening van deze Verklaring reeds overeen zijn
gekomen.

8.3

Indien een bepaling van deze Verklaring nietig dan wel onverbindend mocht blijken te
zijn, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Verklaring.
Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een
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bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking/gevolgen zo veel mogelijk
dezelfde is/zijn als die van de te vervangen bepalingen.
8.4

Geen van de Partijen bij deze Verklaring zal haar rechten onder deze Verklaring aan
een derde overdragen, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle
andere Partijen, behoudens voor zover uit hoofde van de Verklaring anders voortvloeit

8.5

Indien een Partij enig recht uit hoofde van deze Verklaring, waaronder begrepen het
recht te vorderen dat een andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van deze
Verklaring nakomt, niet of niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat
recht afstand te hebben gedaan. Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet
van enig recht dat zij jegens de andere Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij
enige verplichting uit hoofde van de Verklaring niet, niet juist of niet volledig is
nagekomen, wordt zij niet geacht daarmee afstand te hebben gedaan van enig ander
recht dat haar in dat specifieke geval toekomt, noch van de mogelijkheid zich in andere
gevallen op het desbetreffende recht te beroepen.

9

Geschillen

9.1

Op deze Verklaring is Nederlands recht van toepassing.

9.2

Alle geschillen voortvloeiend uit deze Verklaring of uit daarop voortbouwende
verklaringen, zullen Partijen trachten in eerste instantie op te lossen middels onderling
overleg.

9.3

Indien het binnen de een periode van 3 (drie) maanden onmogelijk gebleken is een
geschil op te lossen door middel van onderling overleg, zal dat geschil worden beslecht
door de bevoegde rechter, tenzij Partijen een andere afspraak maken over de
geschilbeslechting en alle Partijen hiermee instemmen.

ALDUS VERKLAARD EN IN NEGENVOUD OPGEMAAKT EN GETEKEND TE

OP

(tekenpagina volgt)
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