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Onderwerp:   Uitkering resterend vermogen IZA Nederland i.v.m. liquidatie 
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  In te stemmen met de begrotingswijziging waarbij het uit te keren bedrag in 2009 door 

IZA-Nederland ten gunste van het begrotingssaldo wordt gebracht. 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In 2005 bent u geïnformeerd over de gevolgen van de invoering van de 
Zorgverzekeringswet. Door de invoering van de Zorgverzekeringswet met ingang van 1 
januari 2006 was het juridisch gezien niet meer mogelijk dat IZA Nederland in zijn huidige 
vorm zou kunnen voortbestaan. De taken van IZA Nederland zijn toen als gevolg hiervan 
overgedragen aan IZA Zorgverzekering NV.  
 
Eind 2005 hebben de raden van de gemeenten die aan de IZA Nederland-regeling 
deelnamen en Provinciale Staten van Limburg ingestemd met de opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2006. Het instituut IZA Nederland is vervolgens 
in liquidatie gegaan.  De verwachting die het bestuur van IZA Nederland destijds heeft 
uitgesproken was dat deze fase na ongeveer 3 jaar zou kunnen worden afgerond.  
 
Recentelijk is de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken van de liquidatie. Het 
bestuur van IZA Nederland heeft – na overleg met het College van Arbeidszaken van de 
VNG - besloten om het resterende vermogen van IZA Nederland in twee tranches uit te 
keren.  
 
De eerste tranche van ca. 90 % van het totaal uit te keren vermogen zal in de juni van dit 
jaar worden uitgekeerd. Hierbij vindt een verdeling plaats over de deelnemende lichamen 
(Provincie Limburg en alle Nederlandse gemeenten). Voor de gemeente Bergen gaat het 
hierbij om een bedrag van € 383.164,-.  
 
De tweede tranche zal na de finale liquidatie, die naar verwachting in 2013 zijn beslag krijgt, 
worden uitgekeerd. Op basis van het huidige bedrag is dit voor onze gemeente een bedrag 
van circa € 42.574,-. Dit bedrag is echter onzeker, omdat er in het kader van de liquidatie 
nog sprake kan zijn van nagekomen kosten. 
  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Dit besluit is het gevolg van een in 2005 genomen besluit. 
  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Recentelijk is een brief ontvangen van IZA-Nederland over de voortgang van de liquidatie. 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
N.v.t. Dit besluit is het gevolg van een eerder van een eerder genomen besluit in 2005. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
N.v.t.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na instemming zal de bijbehorende begrotingswijziging in de begroting worden verwerkt.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
In totaal bedraagt het uit te keren bedrag voor 2009 € 383.164,- (1e tranche). Voorgesteld 
wordt om dit bedrag te verantwoorden op Programma 9: Middelen onder het product 
Overige algemene baten en lasten en het ten gunste van het begrotingssaldo 2009 te 
brengen.  
 
Zoals is aangegeven vindt de uitkering van de tweede tranche naar verwachting plaats in 
2013. Omdat dit nog niet zeker is, en de hoogte van het bedrag nog kan wijzigen als gevolg 
van de finale afwikkeling, wordt voorgesteld om vooralsnog dit bedrag niet mee te nemen in 
de begrotingswijziging. Zodra de finale afwikkeling plaatsvindt zal dit als incidentele bate 
worden meegenomen in een rapportage.    
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Betreft de uitvoering van een reeds eerder genomen besluit.  
 
Aangezien pas recentelijk bekend is geworden dat de uitkering in 2009 plaats gaat vinden, 
was het niet meer mogelijk om dit op te nemen in de Voorjaarsnota. Het eerstvolgend 
rapportagemoment is de Najaarsnota die in november wordt behandeld.  
 
 
Bijlagen:   
Collegeadvies d.d. 2 september 2005 
Raadsbesluit d.d. 18 oktober 2005 
Brief IZA Nederland d.d. 27 april 2009 
 
 
Bergen, 19 mei 2009 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


