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Ontbinding Prio Verve Groen
627266/62729O

Geachte raadsleden,

Inleiding
Vebego en Risse Groep zijn in december 2009 een samenwerking 'joint venture'aangegaan in de
rechtsvorm van een vennootschap onder firma. Per 1 januari 2014 is ook Westrom toegetreden tot
deze VOF, Prio Verve Groen (PVG). De samenwerking in PVG is aangegaan tot 1 januari 2020 en
tussentijds opzegbaar.

Actuele situatie
De samenwerking heeft niet opgeleverd wat de betrokken partijen ervan verwacht hadden. De drie
vennoten (Risse groep, Vebego en Westrom) hebben daarom besloten om het contract van Prio Verve
Groen VOF een jaar eerder te ontbinden dan de looptijd van het contract. De vennoten hebben op 12
oktober 2018 middels het tekenen van een'memorandum van overeenstemming'de intentie
uitgesproken om de samenwerking binnen de joint venture per 1 januari 2019 te beëindigen door
ontbinding en financiële afwikkeling van de VOF. Dit geeft de drie partijen de gelegenheid om
afzonderlijk de juiste strategische keuzes te maken voor ieders groenactiviteiten in de toekomst.

Het voorstel tot ontbinding en vereffening van Prio Verve Groen VOF is begin oktober 2018
toegezonden aan de besturen van Westrom en Risse Groep. Tegelijk met dit voorstel is een
advíesaanvraag toegezonden aan de Ondernemingsraden van Westrom, Risse Groep en Prio Verve
Groen.

Financiën
Het operationele jaar 2018 wordt naarverwachting door PVG afgesloten noch met winst noch met
verlies. Dit betekent dat het eigen vermogen van PVG per 3l-t2-20t8 op € 1,33 miljoen uitkomt. De
verwachting is dat het vermogen van de PVG niet voldoende zal zijn om de kosten af te dekken. Een
eventueel tekoft zal in gelijke delen worden toebedeeld aan de deelnemende vennoten. Voor het deel
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van De Risse betekent dit dat het tekort wordt bekostigd uit het weerstandsvermogen van De Risse
Hierover zal naar verwachting omstreeks april 2019 meer bekend zijn.

Personeel

Alle medewerkers van PVG zijn op 13 november jl. schriftelijk over het besluit tot ontbinding
geinformeerd. Vanaf 19 november jl. zijn en worden voor de medewerkers aanvullende
informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Er bestaan verschillende arbeidsrechtelijke vormen voor de diverse werknemers. Het doel is om alle
arbeidsplaatsen te behouden. Alle SW-medewerkers hebben baangarantie. Voor al het overige
personeel geldt ook dat de arbeidsplaatsen behouden blijven, behoudens mogelijke tijdelijke
contracten. Deze worden niet verlengd tenzij de vennoot, bij wie de werknemer vanaf l januari 2019
werkzaam gaat zijn, hiervoor toestemming geeft.

Vervolgproces
Het voornemen bestaat om PVG te ontbinden en werkzaamheden van PVG worden beeindigd, Vebego,
De Risse en Westrom zullen voorts alle onderlinge raamovereenkomsten beëindigen. Het materieel van
PVG en alle lopende contracten zullen worden verdeeld onder de drie vennoten. Dit wordt verder
uitgewerkt in de te sluiten vaststellingsovereenkomst. De duurzame samenwerking tussen Vebego, De
Risse en Westrom zal daarmee worden verbroken. De VOF blijft bestaan tot alle verplichtingen zijn
afgewikkeld.

Groenonderhoud
Het lopende contract voor groenonderhoud met de gemeente Weert zal na de ontbinding worden
toebedeeld aan De Risse. De Risse zal het contract per l januari 2019 voortzetten. Na de afwikkeling
van de samenwerking zullen nieuwe keuzes gemaakt worden over de toekomst. Hierover is op dit
moment nog niets bekend.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

Brinkman
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