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Onderwerp
Raadsinformatiebrief Prio Verve Groen

Voorstel
1. Kennis te nemen van het besluit tot ontbinding en vereffening van Prio Verve Groen.
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Inleiding
De vennoten van Prio Verve Groen (Risse Groep, Vebego en Westrom) hebben besloten
om de vennootschap per 1 januari 2019 te ontbinden en te vereffenen. Hierover dient de
raad te worden geïnformeerd.

Beoogd effect/doel
De raad te informeren over het besluit tot ontbinding en vereffening van Prio Verve Groen

Argumenten
2. De raad dient over het besluit tot ontbinding te worden geïnformeerd.
Risse Groep is één van de drie vennoten van Prio Verve Groen. Gezien de deelname aan
de gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, De Risse",
dient de raad hierover te worden geinformeerd.

Kanttekeningen en risico's
Aan het informeren van de raad zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Zie raadsi nformatiebrief.

De financiële gevolgen zullen nog separaat in beeld worden gebracht, zodra meer
informatie voorhanden is.

Duurzaamheid
Niet van toepassing
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Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com municatie/ pa rtici Patie
De medewerkers van Prio Verve Groen zijn op 13 november jl. schriftelijk over het besluit
tot ontbinding geïnformeerd. In de week van 19 november 2019 volgen aanvullende
i nformatiebijeenkomsten.

Overleg gevoerd met

Intern:
Kees Joosten
Frank van Beeck

Extern:
Mirjam de Gruijter (beleidsadviseur Cranendonck)
Rachel Smeelen (beleidsadviseur Nederweert)
Jan Karel lobse (directeur De Risse)

Bijlagen:
Raadsinformatiebrief
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