Raadsinformatiebrief d.d. 28 september 2012 inzake Licom NV
De aandeelhoudende gemeenten hebben tijdens de AVA niet kunnen instemmen met een
nieuw bedrijfsplan van de directie van Licom en daarmee ook niet met de verdere financiering
van Licom. Dit heeft tot gevolg dat Licom surseance van betaling zal gaan aanvragen.
De aandeelhouders vinden de risico-dossiers uit het verleden, alsmede de verliezen die er de
komende jaren zullen blijven, te groot. Ook tegen de achtergrond van veranderde subsidieregels in de sociale werkvoorziening.
Algemeen directeur Herman Vrehen van Licom: “We betreuren het zeer dat de aandeelhouders dit besluit hebben genomen, maar we beseffen ook dat er zonder gegarandeerde
financiele steun geen toekomst voor het concern is.”
De aandeelhoudende gemeenten, zeggen bij monde van Caroline Szalata dat naar hun oordeel
de toekomstige problemen vrijwel onlosbaar blijken, mede door risicodragende projecten uit
het verleden. “Een privaat bedrijf dat de grootte van Licom heeft waarvan de aandeelhouders
met publieke middelen tekorten moeten dekken, dat blijkt ons in de praktijk nu op te breken”.
Achtergrond
De laatste weken is intensief overleg gevoerd tussen de 11 aandeelhoudende gemeenten van
Licom NV met de RvC/Directie van Licom NV. Ook de 11 portefeuillehouders hebben veelvuldig
met elkaar van gedachten gewisseld over Licom NV.
Licom NV kampt sinds 2009 met een negatieve exploitatie. Zoals bekend, heeft dit het eigen
vermogen van het bedrijf in twee jaar tijd doen verdampen. Het verlies van 9,2 miljoen euro
dat Licom NV vervolgens over 2011 leed, hebben de aandeelhoudende gemeenten gecompenseerd.
Voor 2012 is een begroting vastgesteld die sluit met een exploitatietekort van € 7,5 mln. Dit in
samenhang met afspraken over een nieuwe beleidsmatige koers en een meerjarenbegroting
die de komende jaren tot lagere tekorten en uiteindelijk – vanaf 2019 - tot een sluitende
exploitatie moet leiden.
Op grond van het eerste halfjaarbericht 2012 (geagendeerd voor de AVA van 30 augustus jl.)
meldde Licom dat het tekort over 2012 tóch hoger zal uitvallen. Men raamde op dit moment
een tekort van 10,6 miljoen euro ultimo 2012.
De negatieve ontwikkelingen bij Licom NV hebben er mede toe geleid dat per 2011 een nieuwe
directie is aangetreden en de aandeelhoudende gemeenten eind 2011 het vertrouwen in de
Raad van Commissarissen hebben opgezegd. Sinds medio december 2011 functioneert er een
RvC in een nieuwe samenstelling. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen hebben er toe
geleid dat de gemeenten een nieuwe gezamenlijke koers bepaalden met betrekking tot de
toekomstige invulling van de Sociale Werkvoorziening in deze regio. Deze koers, neergelegd in
de “8-punten notitie”, is in juli 2011 overgenomen door de Colleges van B&W. Vervolgens is
deze koers vastgesteld door de gemeenteraden vanuit hun primaat voor arbeidsmarktbeleid,
hun rol als opdrachtgever en hun rol als financier van Licom NV. Kernpunten van die nieuwe
koers: de regie over het beleid en de uitvoering van de sociale werkvoorziening gaat terug naar
de gemeenten en Licom NV maakt de transitie naar een uitvoeringsorganisatie voor enkel
beschut werk.

Besluit Colleges van B&W.
De Colleges van B&W van alle 11 aandeelhoudende gemeenten hebben op 4 september 2012
geoordeeld dat het primaat met betrekking tot beleid en uitvoering van de Sociale Werkvoorziening onverkort bij de gemeenten berust als opdrachtgever en financier van Licom NV. Het is
immers de verantwoordelijkheid en de taak van de gemeenten om de uitvoering van de Wsw
te waarborgen. Die waarborg zien de gemeenten in een gezond SW-bedrijf dat zich beperkt tot
zijn kerntaak: het creëren van werk voor mensen uit de sociale werkvoorziening.
De Colleges van B&W besloten:
- dat loonbetaling en werkgelegenheid van de Wsw werknemers voorop staan;
- onverkort vast te houden aan de uitgangspunten, neergelegd in de “8-punten notitie”
en de notitie “Uitgangspunten en mogelijkheden uitvoeren Wsw” (april 2012);
- vanuit hun rol als financier van Licom NV - als voorwaarde tot financiering - vast te
blijven houden aan de eerder genoemde uitgangspunten.
Op basis van deze besluiten, heeft de directie van Licom vervolgens een nieuw plan gemaakt.
Dit plan is besproken in de aandeelhoudersvergadering van 27 september 2012. De gemeenten
zien echter in dit plan niet voldoende basis voor financiering van Licom en hebben besloten
financiering te staken. Dit heeft tot gevolg dat Licom surceance van betaling moet aanvragen.
Vervolg
De positie van de deelnemende gemeenten is volstrekt helder. Zij vóelen zich niet alleen
verantwoordelijk voor de burgers die onder de Wsw vallen, ze waren, zijn en blijven ook
verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening. De gemeenten staan
daarom ook in deze ongewisse fase garant voor de arbeidscontracten en de loondoorbetaling
van de sw-ers. Zij zullen er alles aan doen om voor de sw-ers zo snel mogelijk zekerheid en
duidelijkheid te bieden over de toekomst. De business-units van het Licom-concern blijven
vooralsnog functioneren en de medewerkers gaan morgen ook gewoon aan het werk.
De komende periode zal de bewindvoerder/curator in overleg met de gemeenten gaan werken
aan een goede afwikkeling. De gemeenten werken intussen aan een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de sociale werkvoorziening, waarbij het doel is werkgelegenheid zoveel mogelijk te
behouden.
Vanzelfsprekend wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.
Voor de Wsw-medewerkers van Licom die vragen hebben, is er vanaf 28 september een
telefoonnummer beschikbaar: 045 5700147

