
 

Hefpunt – Bestuursvoorstel 00-00  1 

 

 

Bestuursvoorstel 

(AB) 

  

 

   

   

Afdeling: Staf 

Team:   Staf 

Beh.door: 

Bos,   M.G. 

Port.houder: 

DB, 

 

Agendapunt 5 

van de vergadering van het Algemeen Bestuur 

van 2 november 2018. 

 

Onderwerp: Liquidatie Hefpunt 

Bijlage(n): Opheffingsbesluit Hefpunt 

Liquidatieplan Hefpunt 

  

  

Beslispunten: 

 

1. Instemmen met het liquidatieplan en de financiele afrekening door de 

deelnemers. 

2. Het liquidatieplan en het concept opheffingsbesluit ter besluitvorming voorleggen 

aan de dagelijkse besturen van de waterschappen. 

3. Instemmen met de afspraak dat de voorziening voor oud-personeel, voor wat 

betreft de oud-directeur, wordt overgenomen door het waterschap HEA namens 

alle drie waterschappen. 

  

 

Inleiding 

De GR Hefpunt is begin september 2007 opgericht door de drie noordelijke 

waterschappen – Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân – voor het heffen 

en innen van de waterschapsbelastingen. Belangrijke doelstelling was het verlagen van 

de kosten door enerzijds het vergroten van de schaal en anderzijds het meervoudige 

gebruik van enkelvoudig opgeslagen informatie. Als rechtsvorm is gekozen voor een 

openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 

 

In juli 2016 is door de deelnemende waterschappen en de gemeente Groningen een 

besluit genomen voor de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor, waarin Hefpunt 

met ingang van 1 januari 2018 zou opgaan. Daarbij is door alle deelnemers ook het besluit 

genomen om de gemeenschappelijke regeling Hefpunt op te heffen. 
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Het algemeen bestuur van Hefpunt zal belast zijn met de uitvoering van de liquidatie en 

stelt het liquidatieplan vast. Het plan voorziet in de verplichtingen van de deelnemende 

waterschappen tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing, en het 

vereffenen van alle schulden van de regeling inclusief de gevolgen voor het personeel. 

De organen van de GR Hefpunt blijven in functie totdat de liquidatie is voltooid. 

 

Het liquidatieplan zal tezamen met een concept opheffingsbesluit door het algemeen 

bestuur van Hefpunt worden voorgelegd aan de dagelijkse besturen van de 

waterschappen. De dagelijkse besturen nemen op basis daarvan het besluit tot opheffing 

en tekenen het opheffingsbesluit De wet schrijft voor dat het opheffingsbesluit ter 

kennisname wordt toegezonden aan de Gedeputeerde Staten en dat het wordt 

gepubliceerd, voordat het in werking kan treden. Het algemeen bestuur dient hiervoor 

zorg te dragen. 

 

De jaarrekening 2017, die een belangrijk onderdeel van het onderhavige liquidatieplan 

vormt, is opgesteld op basis van zogenaamde reguliere grondslagen. Ten aanzien van 

de waardering van activa- en passivaposten is in de jaarrekening rekening gehouden met 

een eventuele aanpassing van de looptijd als gevolg van de overgang naar de nieuwe 

organisatie per 1 januari 2018. 

 

De voorziening voor oud-personeel, voor zover betrekking hebbende op de voormalig-

directeur, wordt overgedragen aan het waterschap Hunze en Aa’s. Zij zal vanaf 1-1-2018 

deze voorziening beheren namens alle drie voormalige deelnemers van Hefpunt en de 

eventuele financiële consequenties jaarlijks met de andere twee deelnemers verrekenen. 

In de balans van Hefpunt van de jaarrekening 2017 is in verband met deze voorziening 

aan de debetzijde een vordering op de deelnemers opgenomen. In  de liquidatiebalans 

zijn deze beide posten met elkaar gesaldeerd en uit de balans gehaald.  

 

Beoogd resultaat 

Doelstelling van dit liquidatieplan betreft het verstrekken van inzicht in de 

bedrijfseconomische/financiële consequenties van opheffing van de GR Hefpunt. Dit 

liquidatieplan dient daarmee als input voor het besluit tot opheffing van de GR en 

vereffening van de bezittingen en schulden aanwezig per liquidatiedatum 

(‘liquidatiebalans’).  

Financiën 

Vereffening van het vermogen vindt plaats op basis van de liquidatiebalans.. Het 

vermogen van de GR Hefpunt wordt verrekend volgens een vaste verdeelsleutel en is als 

volgt verdeeld over de deelnemende waterschappen 

- Wetterskip Fryslan (WF)  47,7% 

- Noorderzijlvest (NV)  23,1% 

- Hunze en Aa’s (HEA)  29,2% 
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Op basis van de resterende schuld aan de bank en de overige schulden is er een 

vordering op de deelnemers van € 666.452. Het verloopoverzicht van deze vordering 

ten opzichte van de vordering in de jaarrekening ziet er als volgt uit: 

 

Vordering op waterschappen 31-12-2017 (jaarrekening 2017) € 1.547.111 

Afrekening resultaat 2016 -€ 367.819 

 € 1.179.292 

Wegstrepen vordering voorziening -€ 546.647 

Nog te betalen HEA (resultaat 2016) -€ 10.267 

Kosten 2018 € 44.074 

Vordering 1-1-2019 € 666.452 

 

 

 

 

Deze vordering wordt als verdeeld onder de deelnemers: 

WF: € 666.452 x 0,477 = € 317.897 

NZV:  € 666.452 x 0,231 = € 153.950  

HEA:  € 666.452 x 0,292 = € 194.604 

 

Uitvoering/communicatie 

De opheffing van de GR Hefpunt geschiedt aan de hand van een aantal 

processtappen. De te volgen stappen dienen gebaseerd te zijn op de 

gemeenschappelijke regeling en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

Hieronder zijn de te volgen stappen puntsgewijs weergegeven:  

 

Processtappen: 

1. Instemming meerderheid van de waterschappen tot voornemen opheffing GR 

Hefpunt 

2. Kennisgeving aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur van GR Hefpunt 

3. Het opdracht geven aan de onafhankelijke accountant tot het opstellen van het 

liquidatieplan 

4. Vaststellen van het liquidatieplan door het Algemeen Bestuur van GR Hefpunt 

5. Besluit tot opheffing door de dagelijkse besturen van de waterschappen 

6. Besluit tot opheffing wordt toegezonden aan de Gedeputeerde Staten en wordt op 

gebruikelijke wijze bekend gemaakt (ingevolge artikel 26 van de Wgr).  

7. Overdracht van rechten en plichten aan de nieuwe GR ‘NBK’ 

8. Afronding liquidatie. 

 

 


