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Gegevens onderneming
Buurtsupport heeft een lange historie en is in feite gestart in de jaren '80 van
de vorige eeuw onder de naam "Buurtbeheer" w aarbij er activiteiten zijn
ontw ikkeld ten behoeve van de leefbaarheid in de dorpen en w ijken van
Emmen. Op 14 juni 1996 zijn deze activiteiten geconcentreerd in Stichting
Buurtbeheer Gemeente Emmen.
Op 20 november 1997 is Stichting Sport Service Emmen opgericht met als
activiteit steunfondsen op het gebied van sport. Op 11 februari 2004 is deze
stichting ontbonden en zijn de activiteiten overgeheveld naar Stichting
Buurtbeheer Gemeente Emmen. Laatstgenoemde stichting heeft op 11 februari
2004 haar statutaire naam gew ijzigd in Stichting Buurtsupport Emmen.
Op 1 januari 2007 is vervolgens Buurtsupport B.V. opgericht. Deze
vennootschap w erd w erkgever van personen die voorheen op basis van
Instroom Doorstroom banen (voorheen "Melkert-banen") voor de voornoemde
stichtingen w erkzaam w aren en de BV ontving hiervoor subsidie van de
gemeente Emmen. Deze w erknemers zijn in de loop der jaren aangeduid als
"Ex - ID'ers" zodat de curator in dit verslag ook deze aanduiding zal hanteren.
Buurtsupport B.V. is ook de w erkgever gew orden van personen die voor het
jaar 2012 instroomden onder de W et sociale w erkvoorziening (W sw ).
Stichting Buurtsupport Emmen en Buurtsupport B.V. w aren gevestigd aan de
Jacob le Mairestraat 289 te (7825 XG) Emmen
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Activiteiten onderneming
Volgens de bedrijfsomschrijving bij het handelsregister hield stichting
Buurtsupport Emmen zich bezig met het resocialiseren en het re-integreren,
alsmede het maatschappelijk nuttig maken van mensen in het dagelijks leven.
Volgens de bedrijfsomschrijving bij het handelsregister hield Buurtsupport B.V.
zich bezig met het tegen betaling uitvoeren van klussen in de breedste zin van
het w oord, zoals het verw ijderen van graffiti, zoutstrooien,
schoonmaakw erkzaamheden en onderhoud van kleine tuintjes.
Hoew el er sprake w as van tw ee verschillende rechtspersonen w aren de
inkomende financiële stromen geconcentreerd bij Buurtsupport B.V. die haar
volledige w inst (na vaststelling van de jaarrekening) schonk aan Stichting
Buurtsupport Emmen. Laatstgenoemde stichting w as een zogenaamde ANBIstichting zodat de Buurtsupport-organisatie geen vennootschapsbelasting w as
verschuldigd.
De activiteiten w aren dus financieel geconcentreerd in Buurtsupport B.V.
w aarbij er een onderscheid kan w orden gemaakt tussen de "w erkplaatsen" en
anderzijds de "maatschappelijke inzet".
De w erkplaatsen bestonden onder meer uit:
- houtbew erking (o.a. houten w oondecoraties, vogelhuisjes en tuintafels);
- metaalbew erking (het in opdracht lassen en frezen van zaken);
- sorteren en verpakken van producten;
- lichte productiew erkzaamheden;
- diverse losse opdrachten zoals bijvoorbeeld het oppompen van ballen
t.b.v.w inkels
De maatschappelijke inzet bestond onder meer uit:
- helpen bij verhuizingen van hulpbehoevenden;
- onderhoud van tuinen bij hulpbehoevenden;
- bezorgen van drukw erk voor verenigingen;
- snoei- en maaiw erk;
- tuinonderhoud bij leeg staande w oningen;
- hand en spandiensten voor de w oningcorporaties, scholen, crematoria;
- gladheidsbestrijding op voetpaden;
- herstel van oneffenheden in voetpaden;
- assisteren bij evenementen in de w ijk;
- verzamelen en afvoeren van zw erfvuil;
- opslaan en vervoer van schoolmeubilair;
- bosonderhoud (in opdracht van Staatsbosbeheer);
- het onderhoud aan groenstroken in opdracht van gemeenten, de
gemeenschappelijke regeling Emco-groep en dorps- en w ijkverenigingen
- afvoeren van grof vuil voor bew oners die dat zelf niet kunnen;
- mantelzorg (licht huishoudelijk w erk en schoonmaakw erkzaamheden);
- horecaw erkzaamheden (leerw erkbedrijf restaurant W ollegras te W eiteveen);
- verw ijderen van graffiti op bedrijfspanden, bruggen of speeltoestellen;
- reinigen van glasbakken;
- reinigen van bruggen en viaducten;
- reinigen van bew egw ijzering borden;
- het detacheren van conciërges bij scholen, sportverenigingen en crematoria;
- reinigen van straatw erk.
Het ging overigens niet altijd om maatschappelijke inzet. Er w erden
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bijvoorbeeld ook hoveniersw erkzaamheden verricht in opdracht van bedrijven
en particulieren zonder dat voor die opdrachtgevers een maatschappelijk
belang een rol speelde.
Voorts w erd er in Klazienaveen een kringloopw inkel onder naam
"Buurthuuske" geëxploiteerd, dat in de praktijk tevens functioneerde als
sociaal ontmoetingspunt voor ouderen.
Ook w erden volkstuincomplexen van de gemeente Emmen gehuurd en
onderverhuurd aan particulieren.
Kortom: er w as sprake van een breed scala aan activiteiten met verschillende
opdrachtgevers (overheid, particulieren, maatschappelijke instellingen,
scholen, particulieren, bedrijfsleven, Staatsbosbeheer etc.).
Al de hierboven genoemde activiteiten w erden verricht door een grote groep
personen w aarvan alleen de Ex-ID'ers en instromers op basis van de W sw in
loondienst w aren bij Buursupport B.V. De overige personen die de activiteiten
verrichten w aren:
- bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (hierna:
"Deelnemers");
- personen met een indicatie op basis van W et maatschappelijke
ondersteuning (W mo);
- personen die een taakstraf moesten uitvoeren.
Met name de Deelnemers w as een grote groep personen. Buurtsupport
ontving hiervoor van de Gemeente Emmen (en later: Menso N.V., w aarvan de
gemeente Emmen aandeelhouder is) een vergoeding. De subsidie voor het
jaar 2019 beliep een bedrag ad € 1.224.750,--. Daarnaast had Buurtsupport
dus door inzet van Deelnemers kosteloos menskracht ter beschikking om de
bovenstaande activiteiten te verrichten. Voorts w erd voor de personen die
w aren ingestroomd onder de vigeur van de W sw loonkostensubsidie
ontvangen.
Ook bij de personen die w erkzaam w aren op basis van de W mo of de W sw
w as er sprake van inkomend geldverkeer en geen loonkosten.
Voor de w erkzaamheden w erden bovendien door opdrachtgevers betalingen
aan Buurtsupport gedaan. De gemeente Emmen w as bijvoorbeeld
opdrachtgever voor het tegen betaling ophalen van zw erfafval.
Ook door de verkoop van producten en kringloopartikelen w as er sprake van
inkomend geldverkeer. Bij het verrichten van w erkzaamheden aan
hulpbehoevenden w erden overigens geen of lage tarieven in rekening
gebracht.
Vanzelfsprekend w as er w el begeleiding nodig. Bij Stichting Buurtsupport
Emmen w aren derhalve in loondienst: coaches, coördinatoren, management en
stafpersoneel. De activiteiten w erden onder leiding van coördinatoren
uitgevoerd en de coaches hielden zich met name bezig met de begeleiding van
de bovengenoemde personen, in het bijzonder bij het proberen te laten
doorstromen naar regulier w erk.
Voorts w aren bij de Buurtsupport-organisatie veel vrijw illigers en stagiaires
w erkzaam.
Buurtsupport vervulde een belangrijke rol in de Emmense samenleving.

Rekening houdend met de Ex-ID'ers, de w erknemers van de Stichting, de
Deelnemers, de personen met een W mo-indicatie, de personen die vielen
onder de W sw , de taakstraffers, de vrijw illigers en de stagiaires w aren er
tussen de 300 en 400 personen bij de Buurtsupport-organisatie w erkzaam.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.978.832,00

€ 266.332,00

€ 1.543.277,00

2018

€ 2.886.311,00

€ 236.843,00

€ 1.247.729,00

2019

€ 2.714.937,00

€ 576.160,00

Toelichting financiële gegevens
De bovenstaande cijfers zijn de geconsolideerde cijfers van zow el stichting
Buurtsupport Emmen als Buurtsupport B.V. De jaarrekening 2019 is nog niet
opgesteld. De voor het jaar 2019 genoemde cijfers zijn ontleend aan de
administratie van de gefailleerde rechtspersonen.
De in de derde kolom vermelde bedragen geven de geleden verliezen w eer. In
de jaren voor 2017 w erd er steeds w inst behaald. De geconsolideerde w inst in
de jaren 2016 en 2015 w as elk jaar circa € 40.000,--.
Per 1 januari 2017 hadden de gefailleerde rechtspersonen gezamenlijk een
positief eigen vermogen van € 1.397.678,-- vanw ege de w insten uit het
verleden.
Vanaf het jaar 2017 zijn er dus verliezen geleden. Het geconsolideerd eigen
vermogen per 1 januari 2020 is hierdoor € 318.334,-- gew orden.
Volledigheidshalve w ordt opgemerkt dat het inkomend geldverkeer bijna
volledig via Buurtsupport B.V. verliep w aardoor deze vennootschap steeds een
grote vordering kreeg op Stichting Buurtsupport Emmen. Deze vordering w erd
voor 1 juli van het volgend boekjaar teniet gedaan door een schenking van de
w inst van Buursupport B.V.

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
55
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Toelichting
Het vermelde aantal betreft het aantal personen dat in loondienst w as bij
Buurtsupport B.V. of Stichting Buurtsupport Emmen. Het aantal mensen dat
totaal w erkzaam w as bij de Buurtsupport-organisatie (coach, coördinator,
stafpersoneel, ex-ID, Deelnemers, taakstraffers, W sw , W mo vrijw illigers en
stagiaires) w as de laatste maanden:
november 2019: 375 personen;
december 2019: 374 personen;
januari 2020: 343 personen;
februar 2020: 345 personen;
maart 2020:
340 personen.

Boedelsaldo
€ 322.299,76
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Toelichting
De rechter commissaris heeft aan de curator machtiging verleend om de
activiteiten van de Buurtsupport-organisatie tot 1 mei 2020 voor te zetten
w aardoor de bankrekeningen van de gefailleerde rechtspersonen
noodzakelijkerw ijs ook gebruikt w orden voor ontvangsten en de
derdengeldrekening van het kantoor van de curator. Op deze bankrekeningen
staat:
€ 15.782,57 op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator
€ 162.164,72 op een Rabobankrekening ten name van Buurtsupport B.V.
€ 79.075,59 op een Rabobankrekening ten name van St. Buurtsupport Emmen

Aangezien de curator geen online inzage heeft in de laatstgenoemde
rekeningen van de Rabobank zijn dit de saldi per 22 april 2020 van de
Rabobankrekeningen.

Toelichting
Aangezien het voortzetten van de onderneming een einde heeft genomen is
de Rabobank verzocht de saldi van bovenvermelde rekeningen naar de
boedelrekening over te maken. De bankrekeningen bij de Rabobank w orden
voorshands nog niet opgeheven vanw ege het feit dat debiteuren deze
rekeningnummers nog gebruiken.
€ 583.192,41

Verslagperiode

17-07-2020
2

16-10-2020
3

Verslagperiode
van
24-3-2020

01-05-2020
1

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

17-07-2020
2

t/m
16-7-2020
van
17-10-2020

16-10-2020
3

t/m
15-10-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

358 uur 32 min

2

166 uur 53 min

3

9 uur 36 min

totaal

535 uur 1 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Stichting Buurtsupport Emmen w as op faillissementsdatum enig aandeelhouder
en bestuurder van Buurtsupport B.V.
De heer M.J.A. Jansen w as op faillissementsdatum de bestuurder van Stichting
Buurtsupport Emmen.
In het jaar voorafgaand aan het faillissement zijn er echter veel mutaties
gew eest. Dit zal hieronder w orden toegelicht.
Tot 25 februari 2019 had Stichting Buurtsupport Emmen een Raad van Bestuur
(laatstelijk bestaande uit de heren A.W .M. Selten, J. Kuper, D. Stegeman en
M.J.A. Jansen) met een directeur (de heer F. de Leeuw ). Voorts w as er tot
faillissementsdatum sprake van een Raad van Advies.
De leden van de Raad van bestuur w aren nagenoeg onbezoldigd en
vergaderden sporadisch. De directeur F. de Leeuw had sinds 1 maart 2017 de
dagelijkse leiding samen met een manager met volledige volmacht (mw . D.
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Leeuw erik) en gedurende korte tijd (10 maanden) een andere manager met
volledige volmacht (mevrouw S.M. Blom) die op 1 januari 2018 uit loondienst is
getreden.
Aan de curator is meegedeeld dat er intern spanningen c.q. verschillen van
inzicht zijn gerezen en dat daarom per 25 februari 2019 een statutenw ijziging
is doorgevoerd w aarbij de Raad van Bestuur w erd vervangen door een Raad
van Toezicht en er sedertdien sprake w as van één bestuurder (dhr. F. De
Leeuw ) en één manager (D. Leeuw erik).
De Raad van Toezicht heeft bestaan uit tw ee voormalige leden van de Raad
van Bestuur (de heren M.J.A. Jansen en J. Kuper) , na verloop van tijd
opgevolgd door drie leden van de Raad van Advies van Stichting Buursupport
Emmen (de heren C.A.M. van de Grift, W . Katoen en B. Hoeksema).
Op 1 oktober 2019 is mevrouw Leeuw erik als manager (met volledige
volmacht) teruggetreden op basis van een vaststellingsovereenkomst. Voorts
is op die datum de heer F. de Leeuw vrijw illig teruggetreden als bestuurder.
In de periode vanaf 1 oktober 2019 w as er geen sprake van een bestuurder
van de Stichting, w aarna een lid van de Raad van Toezicht (de heer M.J.A.
Jansen) op 18 februari 2020 de nieuw e bestuurder is gew orden van de
Stichting.

1.2 Lopende procedures
Van lopende gerechtelijke procedures is geen sprake.
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft met Univé kunnen afspreken dat de lopende verzekeringen
tot 1 mei 2020 w orden gecontinueerd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De gefailleerde rechtspersonen zijn contractpartij bij een groot aantal
huurovereenkomsten m.b.t. onroerend goed, te w eten:
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a) het kantoorpand met bedrijfsloods staande en gelegen aan de Jacob le
Maire straat 289 te Emmen
b) loods aan de Oosterbracht 4s te Emmen
c) kantoorruimte aan de W eytackers 242 te Emmen
d) loods aan de Kijlw eg 7b Emmercompascuum
e) w inkelruimte aan de Doorndistel 23 te Klazienaveen
f) loods aan de Kamelingsw ijk OZ 8 te Zw artemeer
g) opslagruimte aan de Herenstraat te Nieuw Dordrecht
h) "bijeenkomstgebouw " aan de Ambachtsw eg 5 te W eiteveen
i) garageboxen aan de W eytackers 112 en 109
j) garageboxen aan De Haar 196, 207, 215 en 222
k) garageboxen aan de Boerschapslaan 206, 297, 301 en 303
l) garagebox aan de Laan van de Eekhorst 30
m) garageboxen aan de Laan van de Marel 27 en 72
n) volkstuinencomplex aan de Langgraf-Noordeind
o) volkstuinencomplex aan het Lijsterveld
p) volkstuinencomplex aan De Horst - Vleerackers

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft met een groot aantal personen gesproken die bij
Buurtsupport betrokken zijn gew eest. Voorts zijn de jaarrekeningen, de
administratie, notulen en contracten doorgenomen. De curator heeft zich
inmiddels een voorlopig beeld kunnen vormen omtrent de oorzaken van de
faillissementen. Gezien het maatschappelijk belang dat Buurtsupport had, zal
de curator hieronder een uitvoerig verslag doen van zijn voorlopig oordeel
omtrent de oorzaken van de faillissementen. De curator w ijst er nadrukkelijk
op dat het onderstaande zijn voorlopig oordeel is en dat er partijen kunnen
zijn die andere visies hebben.
Vooropgesteld dient te w orden dat per 1 januari 2017 de gefailleerde
rechtspersonen gezamenlijk een positief eigen vermogen hadden van €
1.397.678,--. Er w as bovendien een ANBI-erkenning voor de stichting zodat er
- via de constructie dat Buursupport B.V. giften ter grootte van haar anders
belastbare w inst deed aan stichting Buurtsupport Emmen - geen
vennootschapsbelasting w as verschuldigd. Voor het in loondienst hebben van
Ex-ID'ers en personen die w aren ingestroomd op basis van de W sw w erd er
loonkostensubsidie ontvangen. Voorts w as er sprake van inzet van personen
(Deelnemers, taakstraffers en personen W mo-indicatie) zonder loonkosten en
met subsidie. In beginsel zou deze (financiële) structuur en dit eigen vermogen
een voldoende basis moeten bieden voor continuïteit.
Aan dit verslag is als bijlage 1 een grafiek gehecht w aarop de omzet en kosten
van Buurtsupport staan vermeld. Hieruit blijkt dat er sprake is gew eest van
een omzetdaling, terw ijl de kosten steeds meer zijn opgelopen. Dit is de
oorzaak van de faillissementen.
Voor het jaar 2020 zou het verschil nog groter zijn gew orden omdat Stichting
Buurtsupport Emmen B.V. op 20 december 2018 een nieuw huurcontract had
afgesloten voor haar hoofdkantoor vanw ege grootschalige nieuw bouw voor
een loods en kantoorruimte. De nieuw bouw w as ultimo 2019 gereed gekomen
en de nieuw e huurprijs zou toen voor een periode van 10 jaar ingaan.
Bovendien zou er voor het jaar 2020 sprake zijn van minder inkomsten van
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Menso N.V. voor zogenaamde meedoen-kandidaten (w aarover later meer).
De vraag doet zich dan ook voor w aarom het qua verhouding omzet/kosten
sinds 2017 zo is misgegaan met Buurtsupport die in het maatschappelijk
verkeer in de Emmense samenleving zo'n belangrijke rol vervulde.
Voor w at betreft de inkomstendaling zijn de volgende feiten van belang.
2 oktober 2007:
Het college van B&W van de gemeente Emmen besluit (op basis van een
eerder besluit van de Gemeenteraad) om subsidie beschikbaar te stellen voor
het behoud van de voormalige ID- en W IW banen in de categorie 55-, w aarna
jaarlijks w ordt gekeken in hoeverre de budgettaire ruimte dit toelaat.
Voortzetting van de subsidiëring is volgens het besluit steeds gekoppeld aan
het beschikbare re-integratiebudget van de gemeente.
Buurtsupport B.V. is destijds opgericht en w erkgever gew orden van de ExID'ers
12 juli 2011:
Het college van B&W van de gemeente Emmen besluit (op basis van een
besluit van de Gemeenteraad) dat de totale subsidie voor het jaar 2012
maximaal 75% van het huidige subsidiebedrag w ordt. Vanaf 1 januari 2012
w erd Stichting Buurtsupport Emmen derhalve geconfronteerd met een korting
van 25% op het toenmalige budget dat gedekt zou moeten w orden door het
vragen van inleenvergoedingen bij de opdrachtgevers van Buurtsupport.
Tegen dit besluit is geen bezw aar gemaakt door de Stichting. Er w aren dus
sindsdien minder inkomsten vanw ege het in loondienst hebben van Ex-ID'ers
tenzij er inleenvergoedingen w erden bedongen bij opdrachtgevers. Bij de ExID'ers is bovendien in de loop der jaren sprake gew eest van een
verhoudingsgew ijs hoog ziekteverzuim. Dit alles heeft ertoe geleid dat er bij de
Buurtsupport-organisatie vanw ege het in dienst hebben van de Ex-ID'ers
sprake is gew eest van een operationeel verlies van laatstelijk € 182.353,-- op
jaarbasis. In dit kader w ordt verw ezen naar de cijfermatige opstelling die als
bijlage 2 aan dit verslag is gehecht. Er kan geconstateerd w orden dat de
verliezen sinds 2016 zijn afgenomen.
1 januari 2015
De Participatiew et is in w erking getreden. Het is de w et tot w ijziging van de
W et w erk en bijstand, de W et sociale w erkvoorziening, de W et w erk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere w etten gericht op
bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met
arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen.
De inw erkingtreding van deze w et bracht met zich mee dat de gemeente
Emmen en later Menso N.V. van Buurtsupport meer is gaan verw achten op het
gebied van doorstromen van Deelnemers naar reguliere arbeidsplaatsen. De
w et bracht ook met zich mee dat er een onderscheid is gemaakt tussen
"doorontw ikkelen" en "sociaal activeren" van Deelnemers.
13 juli 2017 en 16 mei 2018
De gemeente Emmen en later Menso N.V. (die sedert 2018 namens de
gemeente Emmen de Participatiew et uitvoert en w aarvan de gemeente Emmen
de enig aandeelhouder is) sluiten met stichting Buurtsupport Emmen
overeenkomsten in het kader van de Participatiew et w aarbij er financieel een
onderscheid is gemaakt tussen doorontw ikkel-Deelnemers en meedoenDeelnemers. Voor w at betreft de laatste groep is geconstateerd dat er sprake
is van een oneigenlijk gebruik van gelden van de Participatiew et en er is een

afbouw regeling overeengekomen van 5 % (2017), 10 % (2018), 25 % (2019),
45 % (2020) 70 % (2021) naar 100 % (2022). In de loop der jaren zou dus de
inzet van meedoen-Deelnemers gaan eindigen en zou de subsidie daarvoor
eindigen. Buurtsupport zou hierdoor een subsidie van circa € 690 duizend
(basisbedrag 2016) verliezen, maar kreeg w el de tijd hierop qua
organisatiestructuur te anticiperen. Feit is echter dat de kosten van
Buurtsupport zijn gestegen in plaats van zijn afgenomen.
Voor w at betreft de stijging van de kosten heeft de curator een vergelijking
(bijlage 3) gemaakt tussen de jaren 2016 en 2019 geconstateerd dat
managementkosten (stijging 24,1 %), huisvestingskosten (stijging 9,1 %) en
vervoerskosten (stijging 54,5 %) in drie jaar zijn gestegen. Het gaat in totaal
om stijging met een bedrag van € 188.049,-- terw ijl - zoals hierboven is
toegelicht - de inkomsten daalden. Opmerking verdient w el dat in het jaar
2019 een transitievergoeding is inbegrepen. Er zal mogelijk nog een nader
onderzoek moeten volgen naar de reden van de stijging van deze kosten. De
kostenstijging zou in het jaar 2020 versterken vanw ege de nieuw bouw van
het hoofdvestiging van Buursupport.
Naast het financieel uit de pas gaan lopen tussen inkomsten/uitgaven hebben
zich nog andere problemen voorgedaan w aaronder interne verschillen van
inzicht tussen (de voormalig voorzitter van) de Raad van Toezicht en de
voormalig directeur. De curator heeft ook de indruk dat er geen sprake w as
van homogeniteit onder het personeel gezien de ontstane onrust nadat de
curator overleg voerde met de Ondernemingsraad omdat er nooit verkiezingen
hadden plaatsgevonden.
Essentieel is ook dat namens Buurtsupport op 25 juli 2017 is meegedeeld geen
toegevoegde w aarde te zien in de vorming van het Emmens w erkbedrijf
w aaronder Menso N.V., de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep en
Buurtsupport gezamenlijk zouden kunnen gaan opereren. Op 14 december
2017 w erd hiervoor w el een besluit van de Gemeenteraad genomen. Dit is
vermoedelijk de verhouding tussen partijen niet ten goede gekomen en heeft
in ieder geval geleid tot vertraging in een verlieslatende situatie.
Uiteindelijk is er w el op 17 juni 2019 een intentieovereenkomst tot de vorming
van het Emmens W erkbedrijf tot stand gekomen, met als contractpartijen de
gemeente Emmen, stichting Buurtsupport Emmen, Menso NV en gr. EMCOgroep. Het w as de bedoeling dat ingaande 1 januari 2020 het bestuur van
stichting Buurtsupport Emmen zou aftreden en zou w orden opgevolgd door de
bestuurders van Menso N.V. en gr. EMCO. Er zijn w erkgroepen ingesteld en uit
de notulen heeft de curator kunnen opmaken dat het overleg niet altijd goed is
verlopen.
Er heeft uiteindelijk een boekenonderzoek plaatsgevonden. Er is vervolgens
door de financiële w erkgroep geconcludeerd dat Buursupport op "te grote
voet" heeft geleefd en bovendien een huurcontract w as aangegaan w aardoor
de vorming van het Emmens w erkbedrijf niet qua huisvesting gestalte kon
krijgen. Ook w as er sprake van langlopende leasecontracten voor het
w agenpark dat te groot w erd geacht. Deze feiten in combinatie met het
structurele verlies op de ex-ID hebben geleid tot het besluit om geen
bestuurlijke fusie te laten plaatsvinden w aarbij de bestuurders van EMCOgroep en Menso het bestuur zouden vormen van Buurtsupport.
De voormalig directeur van Stichting Buurtsupport Emmen heeft erop gew ezen
dat er vanw ege kortingen op de subsidies en niet-nakomen van afspraken een
situatie zou zijn gecreëerd dat het boekenonderzoek negatief zou uitpakken.

De bestuurlijke fusie w as w el noodzakelijk vanw ege het aanbestedingsrecht.
Inbesteding w as namelijk in beginsel slechts mogelijk indien er een
bestuurlijke verbinding tot stand zou w orden gebracht tussen EMCO-groep en
Menso enerzijds en Buurtsupport anderzijds.
Ondertussen w as Buurtsupport B.V. ook nog vanaf 1 oktober 2019 zonder
directie (zie hierboven organisatiestructuur). Het positief eigen vermogen w as
hard aan het verdampen w aarna de Raad van Toezicht heeft besloten dat er
een nieuw e bestuurder moest komen die kort na zijn aantreden de
faillissementen heeft laten aanvragen om te voorkomen dat er grote
schuldenlasten zouden gaan ontstaan.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
50

01-05-2020
1

Toelichting
Van het vermelde aantal w as 22 in loondienst bij stichting Buurtsupport
Emmen en 28 in loondienst bij Buurtsupport B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
48

01-05-2020
1

Toelichting
Van het vermelde aantal w as 25 in loondienst bij stichting Buurtsupport
Emmen en 23 in loondienst bij Buurtsupport B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-3-2020

50

totaal

50

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
Gelet op de RIVM-richtlijnen heeft de curator geen personeelsbijeenkomst
laten plaatsvinden. De curator heeft het personeel via memo's en een brief op
de hoogte gesteld van de ontw ikkelingen. Voorts zijn ontslagbrieven
verzonden. De curator heeft in het kader van de W et melding collectief ontslag
ook overleg gevoerd met de vakbonden. Daarnaast is er contact gew eest met
het UW V aangaande loongarantieregeling en met Menso N.V. die bereid w as
ex ID'ers te ondersteunen bij het invullen van de formulieren voor een beroep
op de loongarantieregeling. Voorts is overleg gevoerd met de EMCO-groep
inzake de ondersteuning van de personen met een W SW -indicatie.

01-05-2020
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De curator heeft voorts telefonisch overleg en correspondentie gevoerd met de
Ondernemingsraad en een aantal individuele personeelsleden. Het overleg met
de Ondernemingsraad gaf aanleiding tot onrust omdat er nimmer verkiezingen
hadden plaatsgevonden en de leden van de Ondernemingsraad bleken te zijn
benoemd door de voormalige directie.
In de tw eede verslagperiode hebben zich voor w at betreft het personeel geen
bijzondere ontw ikkelingen voorgedaan. Dit met uitzondering van een
pensioenkw estie m.b.t. een voormalig w erknemer aan w ie door middel van een
voor faillissementsdatum gesloten vaststellingsovereenkomst een
beëindigingsvergoeding w as toegekend te voldoen aan een pensioenfonds in
het kader van een vrijw illige voortzetting van pensioenrechten. Aangezien er
geen sprake is van een transitievergoeding blijft deze vordering ondanks het
faillissement bestaan. De curator heeft overleg gevoerd met het pensioenfonds
en de betrokken w erknemer omtrent de w ijze van betaling bij de afw ikkeling
van het faillissement. De verw achting is dat deze kw estie de volgende
verslagperiode kan w orden opgelost.

17-07-2020
2

Voor w at betreft de pensioenkw estie zijn er inmiddels afspraken gemaakt
inhoudende dat de pensioenopbouw van de w erknemer krachtens vrijw illige
voortzetting doorloopt terw ijl de premie later door de w erknemer mag
w orden voldaan krachtens de uitkering op zijn preferente vordering.

16-10-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde rechtspersonen zijn geen eigenaar van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

01-05-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De gefailleerde rechtspersonen zijn w el contractpartij bij 16
huurovereenkomsten met betrekking tot onroerend goed. De curator heeft
gecorrespondeerd en telefonisch overleg gevoerd met verschillende
verhuurders. Voorts hebben er conferenties plaatsgevonden met 2
verhuurders.

01-05-2020
1

Bij een horecagelegenheid en bij volkstuincomplexen is er sprake van een
tussenverhuurconstructie. De curator zal gaan trachten om
contractovernemingen te gaan realiseren w aardoor Buurtsupport geen
contractpartij meer zal zijn.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

diverse roerende zaken, w aaronder machines,
gereedschappen, aanhangw agens,
kantoorinventaris, etc.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn tot 1 mei 2020 in gebruik en w orden daarna verkocht.
Een deel van de bedrijfsmiddelen is verkocht aan EMCO voor een koopsom van
€ 75.000,-- (ex BTW ). Deze koopsom w ordt nog met € 20.000,-- verhoogd
indien er sprake is van een tekort in het faillissement. De betaling van de
koopsom zal begin mei plaatsvinden

01-05-2020
1

EMCO heeft het recht om zaken bij te kopen. Bovendien hebben zich ook nog
andere kandidaat-kopers voor de activa gemeld.
De verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen is derhalve thans nog niet
bekend. De curator verw acht dat dit in de maand mei duidelijk zal w orden.
De betaling van de koopsom heeft door EMCO in de tw eede verslagperiode
plaatsgevonden.Voorts is zekerheid gesteld voor de betaling van de eventueel
aanvullende koopsom door de storting van het bedrag van € 20.000,-- op de
derdenrekening van het kantoor van de curator.
EMCO heeft bovendien zaken bijgekocht voor een bedrag ad € 3.150,-(exclusief omzetbelasting).
Voorts is de koopprijs voor de reeds gekochte zaken in neerw aartse zin
bijgesteld omdat een aantal zaken niet meer aanw ezig bleken te zijn. In totaal
is er een bedrag gecrediteerd ad € 3.258,-- te vermeerderen met
omzetbelasting.
De totaal door EMCO betaalde koopsom voor de roerende zaken komt
daarmee op € 110.619,32, inclusief omzetbelasting w aarvan dus € 20.000,-- is
gestort op de derdengeldrekening van de curator.
EMCO heeft bovendien de curator geassisteerd bij de ontruiming van de vele
bedrijfspanden. Dit w as meer w erk dan aanvankelijk w as verondersteld.
Bovendien zijn er externe kosten gemaakt. Uiteindelijk is in dit kader
overeengekomen dat EMCO een bedrag ad € 4.522,87,inclusief omzetbelasting

17-07-2020
2

aan de boedel heeft gefactureerd. Dit bedrag is verrekend met de koopsom.
Voorts heeft de curator kantoormeubilair verkocht aan stichting Leergeld voor
een bedrag ad € 242,00, inclusief omzetbelasting als zijnde onderdeel van
afspraken in het kader van huurbeëindiging.
Ook is kantoormeubilair verkocht aan de verhuurder van het hoofdkantoor van
Buurtsupport in ruil voor het afzien van een vordering vanw ege
opleveringskosten.
Daarnaast zijn laptops en telefoontoestellen verkocht aan personeelsleden
voor een bedrag van € 1.005,04 inclusief omzetbelasting.
Ten slotte heeft de curator gecontracteerd met stichting Buurthuuske en aan
deze stichting verkocht: aanhangers + voorraad tw eedehands artikelen. De
koopsom beliep een bedrag ad € 7.300,00, inclusief omzetbelasting.
De overige roerende zaken zijn in opdracht van de curator geveild door
W aardemeesters. Met instemming van de verhuurder heeft de veiling
plaatsgevonden op het hoofdkantoor van Buurtsupport. De netto
veilingsopbrengst (na aftrek van kosten van het veilingbedrijf) bedraagt €
42.323,25 (inclusief omzetbelasting). De betaling door het veilingbedrijf op de
boedelrekening dient nog plaats te vinden.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen rust het bodemvoorrecht. Op
faillissementsdatum w as er echter geen sprake van betalingsachterstanden bij
de fiscus. Voor w as er geen sprake van ten onrechte in vooraftrek genomen
omzetbelasting w egens crediteurenstanden. De fiscale vordering lijkt dan ook
beperkt te zijn w aardoor het bodemvoorrecht vermoedelijk geen grote rol zal
spelen temeer daar er sprake is van een substantieel boedelactief en
preferente vorderingen naar redelijke verw achting integraal kunnen w orden
voldaan.

01-05-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Doornemen administratie, correspondentie, besprekingen en
telefoongesprekken. Voorts hebben er bezichtigingen plaatsgevonden omdat
de zaken zich op verschillende locaties bevinden.

01-05-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

beperkte voorraad
hout/metaal/kantoorbenodigdheden
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Deze zaken moeten nog door de curator verkocht w orden, maar de opbrengst
zal beperkt zijn.

01-05-2020
1

Gezien de beperkte omvang van deze activa is dit onderdeel meegenomen bij
onderdeel 3.3 van dit verslag.

17-07-2020
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
bezichtingen

01-05-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t
totaal

Toelichting andere activa
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van andere activa

01-05-2020
1

Per 30 april 2020 w as er sprake van kasgelden (exclusief het kasgeld van
kringloopw inkel "Het Buurthuuske") met een totaalbedrag ad € 3.875,03. Dit
bedrag is op de boedelrekening gestort.

17-07-2020
2

Het kasgeld van het kringloopw inkel "Het Buurthuuske" per datum uitspraak
faillissement bedroeg € 572,70 en is op de boedelrekening bijgeschreven.

3.9 Werkzaamheden andere activa
doornemen administratie

01-05-2020
1

kasboeken controleren en gelden storten bij de bank

17-07-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

openstaande facturen op
faillissementsdatum voor w at betreft
subsidies en w erkzaamheden

€ 75.189,57

€ 63.046,19

€ 0,00

totaal

€ 75.189,57

€ 63.046,19

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De hierboven vermelde debiteuren betreffen de op faillissementsdatum
gefactureerde bedragen. Er w as ook sprake van nog te facturen bedragen die
pas aan het einde van de maand (derhalve een w eek na faillissementsdatum)
gefactureerd zouden w orden bij correcte nakoming van de lopende
overeenkomsten.
In het kader van het voortzetten van de onderneming heeft de curator
hierover afspraken gemaakt zodat deze bedragen niet zijn inbegrepen in de
hierboven vermelde debiteurenstand.

01-05-2020
1

Een boedelbijdrage is niet van toepassing omdat de debiteuren niet zijn
verpand.
Het verschil tussen de bij "omvang" en "opbrengst" vermelde bedragen betreft
nog openstaande prefaillissementsdebiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
doornemen administratie, overleg en correspondentie

01-05-2020
1

Per 15 juli 2020 is er nog sprake van een bedrag ad € 15.902,28 aan
prefaillissementsdebiteuren. Het gaat om in totaal 57 vorderingen. Een
insolventiemedew erkster van de curator (mw . Van den Doel) is thans doende
met het incasseren van deze vorderingen door middel van correspondentie en
telefoongesprekken. Doelstelling is dit de komende verslagperiode af te
w ikkelen. Indien nodig zullen er gerechtelijke incassoprocedures volgen indien
de rechter commissaris hiervoor machtiging verleend.

17-07-2020
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Per 15 oktober 2020 is er nog sprake van een bedrag ad € 12.143,38 aan
prefaillissementsdebiteuren.

16-10-2020
3

De komende verslagperiode zal het incassotraject w orden vervolgd. Indien
nodig zullen er gerechtelijke incassoprocedures volgen indien de rechter
commissaris hiervoor machtiging verleend.

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

01-05-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is sprake van positieve banksaldi.

5.2 Leasecontracten
Er zijn leasecontracten gesloten voor 38 voertuigen, een heftruck en tw ee
kopieerapparaten.

01-05-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van gestelde zekerheden.

01-05-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Van separatisten is geen sprake.

01-05-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen eigendomsvoorbehouden ingeroepen. Er is w el sprake van een
aantal zaken w aarvan partijen stellen dat deze in bruikleen zijn gegeven.

01-05-2020
1

In de tw eede verslagperiode is dit opgelost en zijn zaken - voor zover
eigendomsrechten zijn komen vast te staan - aan de rechthebbenden
afgegeven.

17-07-2020
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5.6 Retentierechten
Van retentierechten is geen sprake.

01-05-2020
1

5.7 Reclamerechten
Van reclamerechten is geen sprake.

01-05-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Aangezien er geen sprake is van zekerheden zijn er ook geen boedelbijdragen
overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

01-05-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
n.v.t.

01-05-2020
1

Ten gunste van Q8 Petroleum is een bankgarantie gesteld die grotendeels
kan vrijvallen. De curator correspondeert hier nog over met Q8.

16-10-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de activiteiten van
Buurtsupport tot 1 mei 2020 kunnen voortzetten en hiervoor ook afspraken
kunnen maken met opdrachtgevers en subsidieverstrekkers. Dit alles heeft
geleid tot een positief resultaat voor de periode van 24 maart tot 1 mei 2020.
Hierbij is geen rekening gehouden met de loonkosten omdat het personeel
een beroep kan doen op de loongarantieregeling van het UW V. Voorts is geen
rekening gehouden met de huurlasten voor het onroerend goed, die een
boedelschuld opleveren. Deze lasten w aren overigens ook bij het stilleggen
van de activiteiten doorgelopen, zodat het voor de boedel lucratief w as om de
activiteiten voor te zetten.
Bovendien w as het ook in maatschappelijk opzicht belangrijk dat de activiteiten
niet stil kw amen te liggen.
De curator hecht er w aarde aan te benadrukken dat hij volledig medew erking
heeft kunnen verkrijgen van vele partijen die bij Buurtsupport betrokken
w aren. Subsidies zijn doorgegaan, leasemaatschappijen w aren bereid om de
voertuigen nog een maand in gebruik te laten, opdrachtgevers legden
opdrachten niet stil en de verzekeraar w as in deze bijzondere situatie ook
bereid om de polis in stand te laten tot 1 mei 2020 ondanks het faillissement.
Het belangrijkste w as de inzet van het personeel van de gehele Buurtsupportorganisatie die betrokken is gebleven tot het einde. Ook de
informatievoorziening naar de curator en zijn insolventiemedew erkers is vanuit
de directie, het stafpersoneel, de Raad van Toezicht, de Gemeente, Menso en
EMCO goed gew eest. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat het
voortzettingsresultaat is behaald.

6.2 Financiële verslaglegging

01-05-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Als bijlage 4 is aan dit verslag gehecht een separaat financieel verslag inzake
het voorzetten van de activiteiten. Bij aanvang had de curator een
operationeel resultaat voor de periode van 24 maart tot 1 mei 2020 begroot
van € 298.953,--. Hiervan is op 1 mei 2020 een bedrag behaald van €
296.211,--, w aarvan € 34.251,-- nog zal w orden ontvangen. De genoemde
bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

01-05-2020
1

In dit kader is nog van belang dat de curator geen online inzage heeft in de
bankrekeningen van Buurtsupport. Het ontvangen bedrag betreft het saldo per
29 april 2020.

In de tw eede verslagperiode heeft de curator rekening en verantw oording
afgelegd voor het voortzetten van de onderneming tot 1 mei 2020.

17-07-2020
2

Bij aanvang van het faillissement had de curator een operationeel resultaat
voor de periode van 24 maart tot 1 mei 2020 begroot van € 298.953,--.
Hiervan is per heden een bedrag behaald van € 301.362,--, w aarvan per 15 juli
2020 € 15.892,81 nog zal w orden ontvangen. De genoemde bedragen zijn
exclusief omzetbelasting. Het openstaande bedrag op de
faillissementsdebiteuren is derhalve inclusief omzetbelasting € 19.230,30
De insolventiemedew erkster van de curator is nog doende met het incasseren
van deze vorderingen op de w ijze zoals omschreven in hoofdstuk 4 van dit
verslag.

Het openstaande bedrag op de faillissementsdebiteuren is thans nog €
17.857,89

16-10-2020
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De insolventiemedew erkster van de curator is nog doende met het
incasseren van deze vorderingen op de w ijze zoals omschreven in hoofdstuk
4 van dit verslag.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In het kader van het voortzetten van de activiteiten is veel w erk verricht door
de curator en zijn tw ee insolventiemedew erkers. Er moesten afspraken met tal
van partijen w orden gemaakt en w orden vastgelegd. Er is gecorrespondeerd.
Er zijn besprekingen gevoerd. Financiële afw egingen moesten w orden
gemaakt. Er is een separate administratie voor het voortzetten bijgehouden.
Een insolventiemedew erker van de curator is zeer frequent op het
hoofdkantoor aanw ezig gew eest voor vragen van het personeel.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

01-05-2020
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft gecontracteerd met Menso N.V. en de gemeenschappelijke
regeling EMCO-groep. Deze partijen hebben onderling ook gecontracteerd
aangaande de plaatsing van Deelnemers die voorheen geplaatst w aren bij
Buurtsupport. De curator heeft in dit kader kunnen bedingen dat de
w erknemers van Buursupport B.V. en stichting Buurtsupport Emmen tot 1
januari 2022 een voorkeursbehandeling genieten bij vacatures bij Menso N.V.
en / of bij EMCO-groep of de door haar gecontroleerde rechtspersonen.

01-05-2020
1

Van een formele doorstart is dus geen sprake maar activiteiten van
Buurtsupport zullen (in ieder geval deels) w el blijven voortgaan.
Voor w at betreft de activiteit "Buurthuuske" (kringloopw inkel in Klazienaveen)
komt er vermoedelijk w el een doorstart, w aarbij thans w ordt onderzocht of
deze doorstart kan w orden uitgebreid naar meerdere voormalige activiteiten
van Buurtsupport.
In de tw eede verslagperiode is de doorstart van het Buurthuuske
gerealiseerd. De boedelvordering m.b.t. huurpenningen van de verhuurder is
hierdoor beperkt en voorts zijn er roerende zaken verkocht (zie hoofdstuk 3
van dit verslag). Onderdeel van de afspraken is voorts dat de nieuw e stichting
zich verbonden heeft om de paden van de volkstuincomplexen te
onderhouden, zodat de curator de door Buurtsupport gesloten
onderhuurovereenkomsten kan nakomen voor w at betreft het onderhoud van
de paden.

17-07-2020
2

6.5 Verantwoording
Aangezien er geen sprake is van een formele doorstart is dit punt niet van
belang totdat het Buurthuuske een doorstart kan maken.

01-05-2020
1

De met stichting Buurthuuske gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een
koopovereenkomst. Voorts is in correspondentie met de verhuurder vastgelegd
dat stichting Buurtsupport geen huurder meer is.

17-07-2020
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00

01-05-2020
1

Toelichting
Aangezien er geen sprake is van een formele doorstart is er geen opbrengst
totdat het Buurthuuske een doorstart kan maken. De opbrengst voor de
boedel zal hiervan overigens verhoudingsgew ijs beperkt zijn gezien de
getaxeerde w aarde van de kringloopzaken die zich in de w inkel bevinden.

Toelichting
Er is door stichting Buurthuuske aan de boedel een bedrag voldaan ad €
7.299,99, inclusief omzetbelasting.

6.7 Boedelbijdrage

17-07-2020
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

01-05-2020
1

Toelichting
Er is geen sprake van gevestigde zekerheden zodat de boedelbijdrage niet
van toepassing is.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
besprekingen, correspondentie en telefoongesprekken

01-05-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht is naar het voorlopig oordeel van de curator voldaan.
De boekhouding maakt een verzorgde indruk en is volledig bij. Een
steekproefsgew ijze controle heeft ook geen bijzonderheden aan het licht
gebracht.

01-05-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Buurtsupport B.V. heeft haar jaarrekeningen tijdig gedeponeerd.

01-05-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeuringsverklaring van de accountant is niet vereist. Er zijn w el
samenstellingsverklaringen bij de jaarrekeningen afgegeven.

01-05-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting van de aandelen van Buurtsupport B.V. is voldaan.

01-05-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten ten aanzien van
bestuurdersaansprakelijkheid.

7.6 Paulianeus handelen

01-05-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-05-2020
1

Toelichting
De curator heeft thans één kw estie in onderzoek met een substantieel
financieel belang.
In onderzoek

17-07-2020
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Toelichting
De curator heeft nog steeds één kw estie in onderzoek met een substantieel
financieel belang. Eerst zal echter moeten blijken of er w el of niet sprake is van
een tekort in het faillissement.
In onderzoek

16-10-2020
3

Toelichting
Kort voor het einde van de verslagperiode hebben het UW V en de
leasemaatschappijen hun vorderingen ter verificatie ingediend. De curator
heeft de vorderingen van de leasemaatschappijen thans in onderzoek. Zodra
dit duidelijk is, zal de curator een standpunt bepalen omtrent een eventuele
paulianeuze transactie.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Eerst w enst de curator echter af te w achten w at het boedelsaldo zal w orden
in relatie tot de schuldenlast.

01-05-2020
1

Het vermelde bij het eerste verslag is nog steeds van toepassing.

16-10-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
doornemen administratie, besprekingen en telefoongesprekken

01-05-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 621,20

01-05-2020
1

Toelichting
Tot op heden heeft één verhuurder de boedelvordering ingediend. De andere
verhuurders dienen hun vordering nog in te dienen. Het UW V dient haar
substantiële vordering ook nog in te dienen.
€ 47.285,80
Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de vordering van het
UW V.

17-07-2020
2

De ingediende vorderingen betreffen de boedelvorderingen van 6 verhuurders.
€ 149.950,97

16-10-2020
3

Toelichting
In de derde verslagperiode heeft het UW V - na herhaald verzoek van de
curator - haar boedelvordering ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

01-05-2020
1

Toelichting
Door de fiscus zijn nog geen vorderingen ingediend.
€ 82.790,00

17-07-2020
2

€ 32.853,00

16-10-2020
3

Toelichting
Door de fiscus zijn vorderingen verrekend met een teruggave. Hierdoor is de
fiscale schuldenlast verlaagd naar € 32.853,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

01-05-2020
1

Toelichting
Door het UW V is nog geen vordering ingediend.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de indiening van de vordering van het
UW V.

€ 37.003,72
Toelichting
In de derde verslagperiode heeft het UW V - na herhaald verzoek van de
curator - haar vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

17-07-2020
2

16-10-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

01-05-2020
1

Toelichting
Er zijn nog geen preferente vorderingen ingediend.
€ 12.120,00

17-07-2020
2

Toelichting
Dit betreft een gecombineerde vordering van een voormalig w erknemer en het
Pensioenfonds Zorg & W elzijn w aarover de curator nog in overleg is met deze
partijen omtrent de w ijze w aarop bij de uitdeling betaling dient plaats te
vinden.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

01-05-2020
1

Toelichting
Er hebben tot op heden 24 crediteuren hun vordering ter verificatie bij de
curator ingediend. Naar redelijke verw achting zal de schuldenlast nog w el
gaan toenemen doordat de verhuurders en de leasemaatschappijen nog
vorderingen ter verificatie zullen gaan indienen.
37

17-07-2020
2

Toelichting
Er hebben tot op heden 37 crediteuren hun vordering ter verificatie bij de
curator ingediend. Naar redelijke verw achting zal de schuldenlast nog w el
gaan toenemen doordat het UW V haar concurrente vordering en een
leasemaatschappij hun vorderingen nog moeten indienen.
43

16-10-2020
3

Toelichting
In de derde verslagperiode hebben de leasemaatschappijen en het UW V hun
vorderingen ter verificatie bij de curator ingediend. De curator heeft de
vorderingen van de leasemaatschappijen thans in onderzoek.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.301,03

01-05-2020
1

€ 84.524,03

17-07-2020
2

€ 484.622,74

16-10-2020
3

Toelichting
De curator heeft de vorderingen van de leasemaatschappijen in onderzoek.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de onderlinge verw evenheid tussen de beide faillissementen heeft de
rechter-commissaris bepaald dat de faillissementen geconsolideerd w orden
afgew ikkeld. In verband hiermee is er één crediteurenlijst opgesteld w aarop
de vorderingen van de schuldeisers komen te staan.
Op basis van de huidige informatie zal naar verw achting een volledige
uitbetaling aan de boedelcrediteuren en preferente crediteuren kunnen
plaatsvinden en een (gedeeltelijke of gehele) uitbetaling aan de concurrente
crediteuren.

01-05-2020
1

Het vermelde in het eerste verslag is nog steeds van toepassing.

17-07-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Doornemen administratie, correspondentie en telefoongesprekken.

01-05-2020
1

Een punt van aandacht zal zijn dat Buurtsupport B.V. (omdat het gehele
inkomend geldverkeer via deze vennootschap verliep) w inst heeft genoten,
terw ijl de Stichting haar kosten betaalde uit stortingen van de BV. Dit w erd
jaarlijks na afloop van het boekjaar opgelost door de gift van Buurtsupport B.V.
aan Stichting Buurtsupport Emmen ter grootte van de belastbare w inst
w aardoor er geen vennootschapsbelasting w as verschuldigd. Voor het
boekjaar 2019 zal derhalve een jaarrekening moeten w orden opgesteld en zal
moeten w orden onderzocht of er nog steeds een gift dient plaats te vinden
c.q. of dit anders is gew orden door de geconsolideerde afw ikkeling van de
faillissementen. De curator zal zich in dit kader nader verstaan met de
belastingdienst teneinde te trachten een grote schuld qua
vennootschapsbelasting te voorkomen.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator de jaarrekeningen 2019 laten
opstellen en belastingaangifte gedaan. Naar redelijke verw achting is aldus
voorkomen dat er een vennootschapsbelastingschuld kan ontstaan.

17-07-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Van lopende gerechtelijke procedures is geen sprake.

01-05-2020
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

01-05-2020
1

9.3 Stand procedures
n.v.t

01-05-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
n.v.t.

01-05-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal het volgende plaatsvinden:
* inleveren voertuigen en leaseobjecten bij de leasemaatschappijen;
* ontruimen van de gehuurde locaties en deze opleveren aan de verschillende
verhuurders;
* verkopen van de roerende zaken;
* trachten te realiseren doorstart Buurthuuske;
* trachten te beperken fiscale schuldenlast;
* rechtmatighedenonderzoek;
* contractoverneming(en) realiseren voor de tussenverhuur van de
volkstuinencomplexen en van horecagelegenheid te W eiteveen.

01-05-2020
1

De volgende acties zijn afgew ikkeld:

17-07-2020
2

* inleveren voertuigen en leaseobjecten bij de leasemaatschappijen;
* ontruimen van de gehuurde locaties en deze opleveren aan de verschillende
verhuurders;
* verkopen van de roerende zaken;
* realisering doorstart Buurthuuske;
* beperken fiscale schuldenlast;
* afgifte schoolmeubilair aan de scholen.
Thans resteert nog:

* rechtmatighedenonderzoek met betrekking tot één transactie;
* contractoverneming(en) realiseren voor de tussenverhuur van de
volkstuinencomplexen en van
horecagelegenheid te W eiteveen;
* afw ikkeling pensioenkw estie;
* vaststelling schuldenlast;
* het incasseren van de prefaillisementsdebiteuren en de
faillissementsdebiteuren;
* het verkrijgen van een aanvullende betaling vanw ege vrijval bankgarantie;
* het trachten te verkrijgen van een uitkering van het UW V (vergoeding
tegemoetkoming lage lonen).

Thans resteert nog:

16-10-2020
3

a) rechtmatighedenonderzoek met betrekking tot één transactie;
b) contractoverneming(en) realiseren voor de tussenverhuur van de
volkstuinencomplexen en van
horecagelegenheid te W eiteveen; hiervoor is inmiddels een bespreking
gepland;
c) afw ikkeling pensioenkw estie bij het verbindend w orden van de
slotuitdelingslijst;
d) vaststelling schuldenlast; hiervoor zal een verificatievergadering volgen
zodra duidelijkheid bestaat
over de vorderingen van de leasemaatschappijen;
e) het incasseren van de resterende vorderingen op de
prefaillisementsdebiteuren en de
faillissementsdebiteuren;
f) het verkrijgen van een aanvullende betaling vanw ege vrijval
bankgarantie;
g) het trachten te verkrijgen van een uitkering van het UW V (vergoeding
tegemoetkoming lage lonen).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend

01-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-1-2021

16-10-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
nog niet bekend

01-05-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

