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7LWHO � Verzelfstandiging bestuursacademie
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,QOHLGLQJ
De provincie Utrecht neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Utrechtse Bestuursacademie, die op haar
beurt onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Randstad. Deze laatste
Gemeenschappelijke Regeling houdt de Bestuursacademie Randstad in stand. Al langer speelt dat een aantal
deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling hun bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor de
instandhouding en de bedrijfsvoering van de academie willen beëindigen. Dat heeft geleid tot de keuze om de
Bestuursacademie te verzelfstandigen, door deze onder te brengen in een private stichting.

Een jaar geleden kwam de bestuursacademie met het verzoek tot een eenmalige betaling van een
inwonersbijdrage om het exploitatietekort over 2001 op te heffen. Deze situatie was voor het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling een belangrijke reden om de verzelfstandiging versneld door te zetten.

Onze griffier is lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Utrechtse Bestuursacademie
en de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Randstad. Via dit lidmaatschap is hij direct betrokken bij
de besluitvorming van rondom verzelfstandiging en liquidatie. Het algemeen bestuur van deze laatste regeling
heeft op 16 december 2002 besloten tot verzelfstandiging van de bestuursacademie Randstad en tot opheffing
van de gemeenschappelijke regeling. Om dit te realiseren zullen alle deelnemers een bijdrage in de kosten en een
bijdrage in de vermogensopbouw moeten geven. Dit geldt dus ook voor de provincie Utrecht.
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2QWZHUSEHVOXLW

Besluit van 10 februari 2003 tot financiële slotbijdrage en liquidatie van de gemeenschappelijke regeling
Utrechtse Bestuursacademie.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 januari 2003, sector PSD, nummer 2003PSD000032i;

Gelezen de brief van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Utrechtse Bestuursacademie;

Besluiten:

1. ten behoeve van de voorgenomen verzelfstandiging van Bestuursacademie Randstad en liquidatie van
de Gemeenschappelijke Regeling Utrechtse Bestuursacademie een eenmalige extra bijdrage van ca

73.861 beschikbaar te stellen en deze vóór 1 juni 2003 te voldoen;

2. de lasten verband houdend met het besluit onder 1 te dekken uit de algemene reserve;

3. in te stemmen met de voorgestelde liquidatie van genoemde Gemeenschappelijke Regeling.

voorzitter,

griffier,
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7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Beëindigen van financiële en juridische verantwoordelijkheid van de Provincie Utrecht voor het
bestuursdienstonderwijs in de regio West-Nederland. Dit kan alleen bereikt worden als de algemene besturen van
de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Randstad en de Bestuursacademie Utrecht deze
gemeenschappelijke regelingen liquideren. Omdat het bestuursdienstonderwijs wel behouden moet worden
kunnen zij pas hiertoe overgaan, als zij de Bestuursacademie vooraf hebben verzelfstandigd. De
Bestuursacademie Randstad zal als Stichting Bestuursacademie West-Nederland verdergaan. Daarna zullen
vervolgstappen in het samenwerkingsproces met anderen mogelijk zijn. Zoals fusie met de andere
bestuursacademies in Nederland.

$UJXPHQWHQ
���� 'H�MXULGLVFKH�HQ�ILQDQFLsOH�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG�GLHQW�WH�EHsLQGLJHQ.
Deelnemers, w.o. de provincie Utrecht willen af van gemeenschappelijke Regeling zodat zij niet meer financieel
en juridisch verantwoordelijk zijn voor de operationele gang van zaken bij het bestuursdienstonderwijs. De
exploitatietekorten in 2001 maakte deze wens zo urgent dat vanaf dat moment de uitwerking van de plannen is
geïntensiveerd
���� %HVWXXUVGLHQVWRQGHUZLMV�GLHQW�EHKRXGHQ�WH�EOLMYHQ.
Om te voldoen aan de behoefte van de lokale overheid is het van belang het bestaande opleidingsaanbod te
bestendigen en de kwaliteit ervan te garanderen. Dat vormt ook een voorwaarde voor de omzetting naar de
stichtingsvorm.
���� 9RRU�GH�OHYHQVYDWEDDUKHLG�YDQ�GH�VWLFKWLQJ�LV�HHQ�DDQ]LHQOLMN�EHGUDJ�QRGLJ�
Voor het zelfstandig verder gaan heeft het bestuursdienstonderwijs voldoende middelen nodig om aan de
lopende verplichtingen te voldoen. Bovendien heeft de stichting startkapitaal nodig om de verzelfstandiging ook
daadwerkelijk te laten slagen.
���� 'H�SODQQHQ�NXQQHQ�DOOHHQ�GRRUJDDQ�DOV�25�HQ�VRFLDOH�SDUWQHUV�KLHUDDQ�PHHZHUNHQ�
�OR en sociale partners willen waarborgen voor de toekomst� Zo komt er een Stichting Waarborgfonds die de
financiële verplichtingen voor het gewezen personeel veiligstelt. Daarnaast heeft de bestuursacademie afspraken
gemaakt over de personele gevolgen voor het ambtelijk personeel naar de private stichting.
3.    'RRU�GH�:*5�]LMQ�ZLM�JHERQGHQ�DDQ�GH�HLVHQ�YDQ�KHW�0LQLVWHULH�YDQ�%=.�
Verzelfstandiging en liquidatie dienen te voldoen aan de eisen van het Ministerie van BZK. Dit ministerie houdt
toezicht op het gehele proces van verzelfstandiging en liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling.

.DQWWHNHQLQJHQ
���� 2PYDQJ�ELMGUDJH�
Hoewel het ons de afgelopen periode duidelijk is geworden, dat de verzelfstandiging van de Bestuursacademie
en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regelingen niet gerealiseerd kan worden als de deelnemers deze
bijdrage niet opbrengen hadden wij vraagtekens bij de hoogte van vooral de bijdrage in het startvermogen van de
stichting. Om deze reden heeft de griffier -en met hem een groot aantal bestuursleden- ook bezwaar hiertegen
gemaakt. De bijdrage in het startvermogen is nadien met 500.000 naar beneden bijgesteld. Het dagelijks
bestuur heeft zijn leden nadrukkelijk verzekerd dat het uiteindelijke bedrag niet te hoog is om de eerste jaren van
verzelfstandiging goed door te komen.
���� $OWHUQDWLHYHQ�YRRU�YHU]HOIVWDQGLJLQJ.
Ook vanwege de hoge kosten van de vermogensopbouw hebben deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling
verzoeken geuit om naar alternatieven om te zien (bijvoorbeeld verkoop). Ervaringen bij andere
verzelfstandigingoperaties laten zien dat dit niet per definitie leidt tot lagere kosten. Terwijl het risico van uitstel
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wel tot veel hogere kosten kan leiden -het verlengen van de periode van onzekerheid is voor de bedrijfsvoering
zeer kostbaar- of tot afstel. Het algemeen bestuur vindt de mogelijkheid van lagere kosten niet opwegen tegen
het risico van uitstel.
���� 5LVLFR�YRRU�QDKHIILQJHQ�
Tussen het betalen van de bijdrage en het uiteindelijke liquideren van de regeling ligt een periode van een half
jaar. De reden hiervoor is dat op een correcte manier invulling geven moet worden aan de garanties en
zekerstellingen die de Gemeenschappelijke Regelingen tegenover de nieuwe stichting stellen in de notariële akte,
waarmee de academie wordt overgedragen. Welke periode nodig is om dit finaal te regelen kan op dit moment
nog niet met zekerheid worden vastgesteld, maar alles is er op gericht dat uiterlijk per 31 december 2003 te
realiseren. Tot dat tijdstip zullen de Gemeenschappelijke Regelingen nog blijven bestaan, maar dit zal materieel
geen betekenis meer hebben zodra alle deelnemers hun financiële bijdrage aan de verzelfstandigingoperatie
hebben voldaan (zie hierna). Dit is voorzien in het voorjaar van 2003.

)LQDQFLsQ
In het totaal heeft de bestuursacademie 2.850.000 voor verzelfstandiging nodig en in een latere fase

2.500.000 voor vermogenopbouw. Omgerekend betekent dit dat de deelnemende gemeenten aan de
gemeenschappelijke regelingen in eerste instantie 0,35 ct per inwoner en in een latere fase 0,31 ct. per inwoner
betalen. De provincie betaalt 10% van de inwonersbijdrage (10% x aantal inwoners x 0,66 ct). In de eerste fase
betaalt de provincie voor de verzelfstandiging een bijdrage van ca. 39.169 en in een latere fase voor de
vermogensopbouw 34.692.

5HDOLVDWLH
De verzelfstandiging van Bestuursacademie Randstad komt in vier stappen tot stand:

1. oprichten Stichting Bestuursacademie West-Nederland
2. overdracht van de thans door de Gemeenschappelijke Regeling geëxploiteerde academie aan de

Stichting Bestuursacademie West-Nederland en het meegeven van een startvermogen aan deze
stichting, dit in combinatie met overdracht van het personeel aan de Stichting Werkgever
Bestuursacademie West-Nederland

3. oprichten van de Stichting Waarborgfonds en het regelen van baangaranties ingeval van een onverhoopt
faillissement van de private stichting, dit ter zekerstelling van lopende verplichtingen van (ex-)
personeelsleden

4. wijzigen van de regeling Gemeenschappelijke Regeling Randstad en liquideren ervan op termijn,
evenals het liquideren op termijn van de nog bestaande Gemeenschappelijke Regelingen Noord-
Hollandse Bestuursacademie, Bestuursacademie Zuid-Holland en Utrechtse Bestuursacademie.

Met de geplande overdracht van de Bestuursacademie aan de private stichting en het voorzien in een
Waarborgfonds voor achterblijvende verplichtingen voor ex-personeelsleden, vervalt de bestaansgrond aan de
Gemeenschappelijke Regelingen. Reden om tot liquidatie ervan over te gaan. Deze liquidatie kan worden
geëffectueerd zodra alle verplichtingen van de Gemeenschappelijke Regelingen zijn afgewikkeld (artikel 9 van
de WGR).
De Bestuursacademie heeft de intentie om met ingang van 1 juli 2003 te verzelfstandigen. Zo snel mogelijk
daaropvolgend maar uiterlijk 1 januari 2003 zullen de Gemeenschappelijke Regelingen geliquideerd zijn. Pas
daarna is zowel de juridische als de financiële verantwoordelijkheid daadwerkelijk beëindigd.
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%LMODJHQ
1. Kosten Verzelfstandiging en liquidatie
2. Beschrijvingsbrief bij voorstellen tot verzelfstandiging van de Bestuursacademie Randstad

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma



PS2003BEM08  -8-



PS2003BEM08  -9-

Bijlage 1

.RVWHQ�9HU]HOIVWDQGLJLQJ�HQ�OLTXLGDWLH
De kosten zijn voor beide onderdelen gezamenlijk geraamd op  3.1 miljoen.

Tabel 1: kosten verzelfstandiging en liquidatie

Lasten  X  1.000

.RVWHQ�YDQ�YHU]HOIVWDQGLJLQJ
1. Voorziening wachtgeld, IZA-premie en FPU   1.600
2. Sociale regeling   850
3. Slotcontrole fiscus e.d.   200
4. Kosten externe ondersteuning, notaris, accountant e.d.   350

3.000
.RVWHQ�OLTXLGDWLH�YLHU�*5�HQ 100
Totaal   3.100
Restant bijdrage deelnemers 2002 -  250
Resteert te dekken 2.850

Vermogens- en liquiditeitenbehoefte van de nieuwe stichting. Het hiervoor benodigde bedrag is op basis van
algemeen geldende regels en gebruiken bij verzelfstandiging bepaald op  2,5 miljoen.

Tabel 2: bijdrage in startvermogen stichting

Componenten X  1.000

Normatief eigen vermogen    812
Liquiditeitenbehoefte 1.688
Totaal 2.500
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