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Kennisnemen van: 
De financiële situatie van het sociaal werkbedrijf NV Empatec 

Beste raadsleden, 
Maandag 2 december is uw raad geïnformeerd over de financiële situatie van de GR Frvslän 
West en de NV Empatec. Helaas zijn in de brief enkele onjuistheden opgenomen. De 
aangepaste tekst is opgenomen in deze brief. De brief van 2 december vervalt hiermee. 

Inleiding 
Half oktober 2019 heeft de directie van de NV Empatec de zes deelnemende gemeenten in 
de Gemeenschappelijke Regeling Frvslán-West (GR) geïnformeerd over onverwachte 
financiële tegenvallers. De eerste bevindingen van de directie wijzen op boekhoudkundige 
fouten waardoor de NV naar verwachting het jaar 2019 zal afsluiten met een negatief 
resultaat van 1,2 miljoen euro. 

Voor de Gemeenschappelijke Regeling wordt een negatief resultaat verwacht van 940.000 
euro. Bij het opstellen van de begrotingen voor de NV en de GR was hiermee geen rekening 
gehouden, deze waren sluitend zonder tekorten. 

Liquiditeit 
De negatieve resultaten kunnen worden opgevangen door de reserves van de NV aan te 
spreken. De directie van de NV heeft aangegeven dat er daardoor wel extra druk komt op de 
liquiditeitspositie. Om de liquiditeitspositie weer op peil te brengen is de vraag voorgelegd of 
de deelnemende gemeenten via de GR aan de NV een bedrag van 4,5 miljoen euro willen 
lenen. 

Vanuit de GR is bereidheid om dit liquiditeitsprobleem tijdelijk op te lossen en vooralsnog 
geen langdurige lening aan te gaan totdat er nader is onderzocht waar de financiële 
tegenvallers vandaan komen. 

Intern onderzoek financiële administratie van Empatec 
De raad van commissarissen (RvC) van de NV en de directie van de NV hebben besloten een 



ET 

G E M E E ~.J T E H A R l. 1 f,J C3 E ~J 
onafhankelijk onderzoek in te stellen door een registeraccountant naar hoe de 
boekhoudkundige fouten hebben kunnen optreden en hoe deze in de toekomst voorkomen 
kunnen worden. 

Verhouding GR en NV 
De GR is door de gezamenlijke gemeenten opgericht, met de NV als uitvoeringsorgaan. De 
gemeenten (Sudwest-Frvslán. De Fryske Marren, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland en 
Terschelling) zijn samen voor 100% eigenaar van de NV. 

Omdat de GR en de NV nauw met elkaar verweven zijn, en omdat de zes deelnemende 
gemeenten borg staan voor de GR, hebben de gemeenten besloten een bredere analyse te 
laten maken. Daarna wordt een besluit genomen over de gevraagde lening. 

De analyse heeft betrekking op zowel de GR als de NV, en zal worden gemaakt door een 
onafhankelijke registeraccountant. 

Analyse 
De analyse omvat onderzoek naar: 

a) Controle op financiën en administratie binnen GR en NV 
b) Risico's op korte, middellange en lange termijn 
c) Mate van transparantie over besteding publieke middelen 
d) Sturingsmogelijkheden voor het openbaar bestuur 

Planning 
De planning is om in januari 2020 het onderzoek te starten en dit in maart 2020 af te 
ronden. Binnen de GR is besloten dat de deelnemende gemeenten zo nodig voor de korte 
termijn een lening kunnen verstrekken, zodat de NV aan de lopende verplichtingen kan 
voldoen. 
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