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Geachte Raadsleden, 
 
Op 19 maart 2012 heeft de gemeente Ridderkerk een betaling van € 27.997,70 aan de gemeente 
Rotterdam gedaan in het kader van de afwikkeling van de ESF zaak 1996-1997 van de 
gemeenschappelijke regeling OLIVER. Het OLIVER liep al vele jaren het risico deze ESF-subsidie 
terug te moeten betalen. In de paragraaf Verbonden Partijen is dit al vele jaren als financieel risico 
opgenomen. Hieronder volgt een beschrijving van de geschiedenis van (de afwikkeling van) deze 
zaak. 
 
Op 1 januari 1996 sloot OLIVER met Arbeidsvoorziening Rijnmond een 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de uitvoering van het ESF-project “Nederlands als 
tweede taal en Arbeidsmarktbenadering”. Dit project had als doel langdurig werklozen via een 
cursus Nederlands kansrijker te maken op de arbeidsmarkt. Voor dit project is door het ESF 
subsidie verleend.  
 
In feite kwam de Arbeidsvoorziening Rijnmond met het idee, ontwikkelde het project en voerde het 
uit. Deze organisatie zou zorgen voor de realisering van de cursusactiviteiten en zou aan het einde 
van de contractperiode het OLIVER de deelnemers- en financiële administratie leveren. Het 
OLIVER is slechts bij dit project betrokken geweest als aanvrager, omdat er een overheidsorgaan 
nodig was om de subsidie aan te vragen. Het OLIVER ontving de subsidie en betaalde het door 
aan de Arbeidsvoorziening Rijnmond.  
 
Bij besluit van 3 december 2002 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aan 
OLIVER verleende subsidie op nihil vastgesteld en teruggevorderd. Dit was een bedrag (in 
guldens) van fl.1.954.476,07 (in euro’s € 886.902,57). OLIVER heeft aan deze terugvordering 
voldaan. 
 
De reden voor het besluit om het bedrag terug te vorderen was dat het OLIVER de aan de subsidie 
verbonden verplichting, om een aparte projectadministratie te voeren, niet dan wel onvoldoende 
had nageleefd. Doordat het project op verzoek van de Arbeidsvoorziening Rijnmond werd 
uitgevoerd, betekende dit dat deze organisatie niet voldaan had aan de verplichting om een 
deugdelijke projectadministratie te voeren.  
 
Het OLIVER meende destijds ervan uit te mogen gaan dat de Arbeidsvoorziening Rijnmond bij 
uitstek de instelling was die de ESF-projecten volgens de geldende regels uit zou voeren. Dat was 
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ook de reden dat het OLIVER ermee instemde om de subsidieaanvraag te doen. Dit was helaas 
niet het geval.  
 
Ten tijde van de beslissing om het geld terug te vorderen (vijf jaar na het subsidietijdvak) bestond 
er niet meer de mogelijkheid om de benodigde gegevens te leveren. De Arbeidsvoorziening 
Rijnmond, die met de belangrijkste gegevens moest komen, was namelijk ontbonden. De 
rechtsopvolger was de minister van Sociale Zaken. Ook had de Arbeidsvoorziening Rijnmond geen 
primaire urendeclaratie bijgehouden. Hierdoor was herstel achteraf onmogelijk. De uitkomst 
hiervan was dat het OLIVER het totale subsidiebedrag moest terugbetalen. 
 
Doordat het OLIVER de betaling niet binnen de vereiste vier weken had voldaan, was er een rente 
van 7% bovenop het vastgestelde bedrag gekomen. Het te betalen bedrag was op dat moment (17 
februari 2003) opgelopen tot € 897.958,48. 
 
In de vergadering van het OLIVER van 10 maart 2003 werd voorgesteld en besloten dat de 
gemeente Rotterdam het bedrag zo spoedig mogelijk zou overmaken en zou voorschieten voor de 
andere deelnemende gemeenten. Daarnaast werd er een verdeelsleutel voorgesteld voor de 
terugbetaling van het bedrag per gemeente aan de gemeente Rotterdam. Er was destijds gekozen 
om de kosten te verdelen per ingezette scholingsuren over 1996. Voor de gemeente Ridderkerk 
ging het om een bedrag van € 27.997,70. 
 
Nadat het besluit tot terugvordering bekend was geworden is het OLIVER in bezwaar en beroep 
gegaan tegen dit besluit. Deze procedures hebben in totaal 7,5 jaar geduurd. De oorzaak van de 
lange duur van deze procedures ligt voor een belangrijk deel bij de rechtbank. Deze procedures 
zijn helaas zonder positief resultaat afgesloten. Een civiele procedure starten heeft weinig kans van 
slagen, omdat diverse bewijsstukken, die hier voor nodig zijn, niet meer bestaan. 
 
In het OLIVER van 19 december 2011 is dit onderwerp weer aan de orde gekomen en heeft de 
gemeente Rotterdam alle betrokken gemeenten verzocht, middels een brief d.d. 21 februari 2012, 
om het vastgestelde bedrag per gemeente, volgens de verdeelsleutel, terug te betalen. De 
gemeente Ridderkerk heeft hier op 19 maart 2012 aan voldaan.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                  de burgemeester, 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke                                        Mw. A. Attema 
  


