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Agenda Commissie Middelen
Datum

11-06-2019

Tijd

21:15 - 22:25

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

M.E.J. Baten-Werink

Omschrijving

Hierbij nodig ik u uit voor de
commissie Middelen in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand
vergadert de commissie Burgerzaken.
Parallel vergadert de commissie Ruimte & Techniek in de burgemeester
Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie
Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden.
De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.
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2.a Vaststellen concept besluitenlijst commissie Middelen d.d. 7-5-2019
1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 7 mei 2019 Middelen.docx

BESLUITENLIJST
VAN DE
OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN
VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM
GEHOUDEN OP
DINSDAG 7 MEI OM 19.00 UUR
IN DE BURGEMEESTER QUINT ZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

1 van 3
Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 7 mei 2019

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 7 mei 2019 om
19:00 uur in de burgemeester Quint zaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de raadscommissie
Burgerzaken.
Parallel vergadert de raadscommissie Ruimte & Techniek en aansluitend de raadscommissie ABA in de raadzaal.
Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via de griffie.

AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN:
Voorzitter:

Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)

Burger-commissieleden:

Mw. C.O. Helder (BBB Lijst Palmen)
Dhr. N. Renkens (PAK)
Dhr. M.S.R. Mevis (VVD)
Dhr. H.G. Schoenmakers (BCD)
Dhr. S. Broers (PvdA)
Dhr. G. van Breemen (CDA)
Dhr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen)
Mw. N.N.A. van der Veer (PAK)
Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Dhr. G.M.E. Gerards (BCD)
Mw. K.E. Coenen (SP)
Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA)
Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
Dhr. Houben
Dhr. D.G.M.G. Franssen
Dhr. R. Kavsek
Geen
Dhr. Lipowitz

Raadsleden:

College:
Notulist:
Ambtelijke ondersteuning:
Externe ondersteuning:
Participanten:

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.
Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst d.d. 27-11-2018
De besluitenlijst van 27 november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 15-3-2019 en 23-4-2019)
De toezeggingenlijst met de nummers 5, 4, 1 (2019) en 50 (2017) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan
beschouwd.
Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht zijn er geen mededelingen van de portefeuillehouders
In het kader van de Passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties:
Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Wethouder Houben heeft geen terugkoppeling.
Agendapunt 3: 1e Bestuursrapportage 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2019/39
Dhr. Lipowitz spreekt in over de hondenbelasting.
Wethouder Houben beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer Kavsek. Vragen voor andere
portefeuillehouders kunnen schriftelijk via de griffie worden gesteld.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van
de 1e bestuursrapportage).
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b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage voorgestelde beslispunten en financiële
mutaties.
c. De 2e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1e bestuursrapportage).
De commissie adviseert met uitzondering van de fracties BBB Lijst Palmen en PAK het voorstel als “bespreekstuk”
te behandelen in de raad.
Agendapunt 4: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur.
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2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019)
1 Toezeggingen afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019.pdf

Onderwerp
Bezwaar- en beroepschriften
Plan van aanpak overlast rondom sportcomplex De Leeuw
Aanpak vliegenoverlast en communicatie richting burgers
Duurzaamheid
Gelden Oostflank
Verantwoording uitgaven miljoen Oostflank

Datum toezegging Nummer Portefeuillehouder
7-5-2019
12 Leers
9-4-2019
6 Leers
9-4-2019
7 Leers
11-3-2019
2 Houben
11-7-2017
41 Palmen
2-12-2015
105 Palmen

Datum reactie
14-5-2019
3-5-2019
30-4-2019
13-5-2019
28-5-2019
28-5-2019

Afgedaan
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

3 Het Gegevenshuis Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023; Gemeenteblad 2019/46
1 Raadsvoorstel 46 Het Gegevenshuis Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023.docx

Oplegnotitie De jaarrekening 2018 en de bijgestelde begroting voor
2019 en de meerjarenbegroting 2020 t/m 2023 van de GR "Het
Gegevenshuis"
Registratiekenmerk 898454
Gemeentebladnr. 2019/46

Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om haar zienswijze te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2018,
de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020, en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het Gegevenshuis".
Context van het raadsvoorstel
Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:
De raad heeft de bevoegdheid om al dan niet in te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting
2019, de ontwerpbegroting 2020, en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het Gegevenshuis".
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Al dan niet instemming verlenen
Financiële / personele / juridische gevolgen?
De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
De doorlooptijden en de kwaliteit van de geleverde gegevens zullen continu gemonitord worden.
Daarnaast bieden de rekeningcijfers van 2017 zo meteen inzicht in de realisatie van de begroting 2018.
Is er een tijdpad bijgevoegd?
Nee, dit is niet relevant. Het betreft hier producten uit de planning & controlcyclus met reguliere termijnen.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
ja:
Brief aan de raad nr. 40 (zaak 950618)
Voorlopige jaarrekening 2018 (zaak 905618 - bijlage 905619)
Voorlopige bijgestelde begroting 2019 (zaak 905618 - bijlage 905620)
Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 (zaak 905618 - bijlage 905621)
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Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.
Registratiekenmerk
Gemeentebladnr.
Afdeling
Behandelvoorstelnr.
Portefeuillehouder
Onderwerp
Raadsverg. d.d.
Uiterlijke
beslisdatum

28 mei 2019
898454
2019/46
Informatiemanagement
898454
C.J.C.P. de Rijck
De jaarrekening 2018 en de bijgestelde begroting voor 2019 en de
meerjarenbegroting 2020 t/m 2023 van de GR "Het Gegevenshuis"
: 25 juni 2019
: (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)
:
:
:
:
:
:
:

Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/46;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 mei 2019, afdeling Informatiemanagement;
gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);
Besluit:
De gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" te berichten dat wordt ingestemd met de voorlopige jaarrekening
2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het
Gegevenshuis".
3. Aanleiding
Van het Dagelijks Bestuur van "Het Gegevenshuis" is de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de
begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023 ontvangen. De gemeenteraad van de Brunssum heeft de mogelijkheid
zienswijzen, in te brengen op bovengenoemde stukken.
4. Probleemstelling
Het openbaar lichaam "Het Gegevenshuis" werd per 1 juli 2015 door de acht parkstad gemeenten opgericht op basis van
de Wet gemeenschappelijke regelingen. "Het Gegevenshuis" verricht voor de deelnemers uitvoerende werkzaamheden in
het kader van de geografische basisregistraties en aanverwante informatiebestanden. De gemeente Brunssum neemt de
producten BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Landmeten, uitvoerende handelingen i.h.k.v. de BOR (
Beheer Openbare Ruimte) af.
Daarnaast zijn de registratieve werkzaamheden in regionaal verband (Watermanagement) ook bij het Gegevenshuis
belegd. De gemeente Brunssum participeert in deze samenwerking
5. Doelen / beoogd resultaat
a. wat willen we bereiken?
De gemeente Brunssum heeft de uitvoerende werkzaamheden in het kader van de BGT (Basisregistratie Grootschalige
Topografie), watermanagement en landmeten belegd bij "Het Gegevenshuis". Op deze wijze borgt de gemeente
Brunssum niet alleen haar wettelijke verplichtingen inzake de BGT. Tevens zijn we in staat om onze basisregistraties op
een zodanig peil te krijgen en te houden dat deze een significante bijdrage levert aan de verbetering van de gemeentelijke
bedrijfsvoering (en daarmee aan de gemeentelijke dienstverlening). Door een strikte regie op de uitvoering van de
werkzaamheden en de synergie effecten staan de gemaakte kosten die hiermee gemoeid zijn in verhouding met onze
gemeentelijke ambities.
b. wat gaan we ervoor doen?
De uitvoerende werkzaamheden blijven belegd bij "Het Gegevenshuis". Er is sprake van structureel overleg met het
Gegevenshuis om de kwaliteit van de aangeleverde gegevens continue te verbeteren. Verdere uitbesteding van
werkzaamheden door het Gegevenshuis worden overwogen als deze een aantoonbare verbetering in de dienstverlening
i.c.m een gunstigere kostenaspect teweeg kunnen brengen.
- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? Nee
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- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? N.v.t.
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
- indicator: n.v.t.
- bron: n.v.t.
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)
Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en de wet gemeenschappelijke regelingen
b. autonoom beleid / taken in medebewind? De taken zijn wettelijk verplicht maar in uitvoering autonoom.
c. past het voorstel in de strategische visie?
- ja
- toelichting:
- toelichting: Het uitbesteden van werkzaamheden vind plaats op basis van de volgende criteria: significante verbetering
van de gemeentelijke dienstverlening/bedrijfsvoering i.c.m. een voordelige kostenbeheersing. Aantoonbare bijdrage aan
de verbetering van de continuïteit en kwaliteit.
d. relatie met programmabegroting?
- programma: Niet relevant
- beleidscluster/taakveld: Niet relevant
7. Argumenten / overwegingen
De stukken zijn in voldoende mate onderbouwd en de kosten blijven binnen het geraamde budget.
8. Advies
1. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2018
2. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2019, de begroting 2020, en de meerjarenraming 2020-2023
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
De voorlopige jaarrekening 2018 laat een batig saldo zien van € 41.711,-. Dit batig saldo wordt terug gestort aan de
deelnemers. Voor de gemeente Brunssum betekent dit een terug storting van € 2.079,De bijdrage van de gemeente Brunssum bedroeg in 2018 €137.947,Hiervan zijn € 73.900,- begroot conform de begroting 2018 Tevens was er sprake van een structurele opdracht in het
kader van watermanagement ter waarde van €46.607,- Daarnaast komt ten laste van het Beheer Openbare Ruimte (BOR)
€ 2.100,- En voor incidentele landmeetkundige werkzaamheden € 15.340,-.
De realisatie blijft binnen de overall begroting. Dit geldt ook voor de kosten die ten laste van projecten worden gebracht.
Bijstelling Begroting 2019
De bijdrage van de gemeente Brunssum aan het Gegevenshuis blijft binnen het budget.
Geo-informatie (720001/438103)
€
75.146,MIP
(830030/438212)
€
45.339,Landmeten
€
15.253
Totaal begroot
€
135.738,BOR eenmalig (830030/441200)
€
1.900,Wibon/KlicWin 2019
€
6.030,Kosten bijgesteld
€
143.668,Deze opdrachten in het kader van landmeten worden niet aan budgetten gekoppeld maar komen ten laste van projecten.
De kosten behorende bij Wibon/Klic Win komen ten lasten van de budgetten van de afdeling Openbare Ruimte &
Vastgoed.
Meerjarenbegroting 2020-2023
Baten Het Gegevenshuis

2020

2021

2022

2023

Bijdrage Brunssum

€ 141.769,-

€ 144.888,-

€ 148.076,-

€ 151.334,-

De bijdrage blijft binnen de hiervoor beschikbare budgetten. Eventuele extra opdrachten worden uit bestaande budgetten
en investeringskredieten gedekt.
Een tweetal indicatoren zijn:
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Solvabiliteitsratio
Netto schuldquote

31-12-2015
27,33%
-28,98%

31-12-2016
39,01%
-8,55%

31-12-2017
30,44%
-7,30%

31-12-2018
38,8%%
-5,98%

Een solvabiliteitsratio tussen de 10% en 80% is in orde.
Voor de Netto Schuldquote geldt dat een waarde boven de 110% problematisch is. Een waarde tussen de 0% en de 100%
is voor een dergelijke organisatie normaal. Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende schulden heeft komt de waarde
onder de 0% uit.
- kosten: €
(incidenteel / structureel) Zie hierboven
- dekking (product- / activiteitencode):Zie hierboven
- restantbudget na aftrek kosten: €
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja
b. risico's?
er zijn geen specifieke risico's te benoemen
- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: n.v.t.
- omschrijving beheermaatregelen: n.v.t.
- gevolgen voor weerstandsvermogen: n.v.t.
c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie evaluatie via de jaarlijkse begrotings cyclus
d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Het Gegevenshuis
e. communicatie intern en extern? Nee
- advies / instemming / informatie OR: ja (wat / waarom?) / nee (waarom niet?) Nee het betreft interne bedrijfsvoering
- persbericht: ja / nee (waarom niet?) Nee het betreft interne bedrijfsvoering
- terinzagelegging: ja / nee van t/m Nee het betreft interne bedrijfsvoering
- overig extern: Nee het betreft interne bedrijfsvoering
10. Bijlagen
Brief aan de raad nr. 40 (zaak 950618)
Voorlopige jaarrekening 2018 (zaak 905618 - bijlage 905619)
Voorlopige bijgestelde begroting 2019 (zaak 905618 - bijlage 905620)
Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2023 (zaak 905618 - bijlage 905621)
Het college van burgemeester en wethouders,
wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.
: 2019/46
Afdeling
: Informatiemanagement
Registratiekenmerk : 898454

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/46;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 mei 2019, afdeling Informatiemanagement;
gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);
Besluit:
De gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" te berichten dat wordt ingestemd met de voorlopige jaarrekening
2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het
Gegevenshuis".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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1 Raadsvoorstel 46 Het Gegevenshuis (bijlage) begroting 2020 en meerjarenraming 2020 - 2023.pdf

Begroting 2020
Meerjarenraming
2020-2023

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2019.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van
het Waterschap Limburg per 29 maart 2019.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019.

Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 1.0
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A. Inleiding
1.

Algemeen

Op basis van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden (o.m. toetreding Vaals, uitbreiding
producten nieuwe gemeente Beekdaelen, uitbreiding algemeen beheer statische rioolgegevens en data
openbare ruimte, uitbreiding landmeten) en de rekening 2018 kon de begrotingswijziging 2019 worden
opgemaakt en ligt deze samen met deze begroting 2020 en meerjarenraming voor.
Ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient vóór 15 april de ontwerpbegroting voor het
volgend jaar door het Dagelijks Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen
Bestuur van het Waterschap Limburg te worden voorgelegd. De raden van de deelnemende gemeenten
en het Algemeen Bestuur van het Waterschap kunnen hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar
voren brengen. Het Algemeen Bestuur kan na ommekomst van acht weken na verzending van de
ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten de begroting vaststellen. Binnen
2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur, maar in ieder geval voor 1 augustus, dient het
Dagelijks Bestuur de begroting te sturen aan Gedeputeerde Staten.
Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma’s die verschillende
maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort
programma’s berust bij de deelnemers. Het Gegevenshuis levert een bijdrage aan de
verantwoordelijken voor programma’s bij de deelnemers in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken of
het leveren van geo-data.
Volgens het nieuwe BBV dienen de geraamde lasten en baten te worden gerubriceerd volgens de
taakveldindeling. Voor Het Gegevenshuis onderscheiden we thans de volgende taakgebieden:
020
210
570
720
810
830

2.

Burgerzaken (Geo)
Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
Openbaar groen (databeheer groen)
Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
Wonen en bouwen (beheer BAG)

Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van
object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende
beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied
en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden
uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie
in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke
domein, waardoor het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio
en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.
Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en
ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en kosten te reduceren.
Het Gegevenshuis is een vooruitstrevende, professionele dienstverlenende organisatie die werkt op
basis van dienstverleningsovereenkomsten met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.
Het onderscheidend vermogen van het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van
(basis)registraties in administratieve en geometrische zin, zoals de integrale vastgoedregistratie,
anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe
bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening
toepasbaar aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten
en nieuwe afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de
marktconformiteitstoets moet doorstaan. Het Gegevenshuis fungeert als het ware in een
profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke)
verantwoording als openbaar lichaam voorop.
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De relatie met de opdrachtgevende lagere overheden die deelnemer zijn in het openbaar lichaam, is
gebaseerd op co-makership, waarbij de opbouw van lange-termijn relatie op basis van wederzijds
zakelijk vertrouwen de sleutelbegrippen zijn. Binnen 3 jaren is het streven dat alle lokale overheden in
tenminste de regio Limburg-Zuid deelnemen aan Het Gegevenshuis dan wel in een andere vorm van
regionale samenwerking, bijvoorbeeld het shared service centre Limburg-Zuid.

3.

De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal de gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle
rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo van de Stadsregio
Parkstad Limburg.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg,
per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten en per 1 januari 2019 de gemeente Vaals.
Deelnemers zijn steeds meer producten en diensten gaan afnemen, zoals landmeten, thematische
tekeningen, databeheer riool en databeheer openbare ruimte.
Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de
deelnemende gemeenten en het waterschap. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan
Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt
jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere deelnemer apart afgesloten met daarbij
behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en kosten zijn
bepaald.
Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemende gemeenten
en het Waterschap de rol van opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult.
Behoudens de uitvoering van de BGT staat het de deelnemers (nog) vrij om de soort en omvang van
de af te nemen producten te bepalen. (nog) omdat met de komst van de integrale objectenregistratie
een bestuurlijke keuze gemaakt zal moeten worden of er twee verschillende processen en systemen
ingericht moeten worden voor deelnemers die wél en die niét het beheer van alle basisregistraties bij
Het Gegevenshuis hebben belegd.
Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt
verantwoording af over de bestede middelen.
De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met
de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Op dit moment is
de organisatie nog relatief klein en is er een afdelingshoofd die zorg draagt voor de operationele sturing.
Door de gerealiseerde groei tot nog toe zal in 2019 een tweede afdelingshoofd worden aangetrokken.
Ondersteunende functies op het gebied van de PIOFAH-taken zijn voor een belangrijk deel belegd bij
de deelnemende gemeente dan wel worden op ad hoc basis ingehuurd. Voor financiën,
informatiemanagement en privacy zijn 1,8 fte in eigen dienst. Daar waar bedrijfsvoeringstaken zijn
uitbesteed, hebben deze medewerkers een regierol.

4.

Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Een belangrijke ontwikkeling is de verplichting door de Waarderingskamer dat de waardebepalingen
van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m2) dient te worden vastgesteld. Thans zijn in
het WOZ-bestand uitsluitend m3 opgenomen. Het verblijfsoppervlak is een gegeven dat in de BAG wordt
geregistreerd, echter niet op het detailniveau dat nodig is voor de waardebepaling. Dit betekent dat per
pand het juiste aantal m2 per objectdeel in kaart moet worden gebracht en dat de BAG en de WOZ
volledig in overeenstemming moeten zijn (het totaal van alle objectdelen in de WOZ moet gelijk zijn aan
de totale verblijfsoppervlakte in de BAG). Daarnaast dient de geometrie volledig gelijk te lopen aan de
geometrie in de BGT. BsGW heeft voor dit traject de regie in handen genomen en de gemeenten
benaderd en per gemeente zal een offerte worden opgesteld hoeveel de transitiekosten zullen
bedragen. Het Gegevenshuis werkt nauw samen met BsGW in dit project, zodat ook zo efficiënt mogelijk
kan worden omgegaan met de verwerking van meldingen en mutaties die ten gevolge van de transitie
naar verblijfsoppervlak betrekking zullen hebben op de BAG en de BGT.
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Alle afwijkingen die door geautomatiseerde transitie van andere bronbestanden in de BAG en de BGT
terecht zijn gekomen, zullen door dit project grotendeels opgespoord kunnen worden. Het hele project
biedt derhalve een enorme kans om een grote kwaliteitsslag te maken in de basisregistraties, zeker bij
een integrale aanpak zoals samen met BsGW is voorzien. Het Gegevenshuis schat in dat de extra
mankracht die voor het project aan de zijde van Het Gegevenshuis nodig zal zijn, niet geheel binnen de
eigen begroting kan worden opgelost. Vandaar dat bij de jaarrekening besloten is het batig saldo van
2018 te bestemmen als voorziening voor inhuur derden voor dit project.
Het project biedt nog een belangrijk voordeel: door de integrale aanpak van Het Gegevenshuis en
BsGW kan een belangrijke stap voorwaarts worden gezet om te komen tot de integrale
objectenregistratie, waarbij WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR) vanuit één procesgang worden
beheerd. BsGW kan hierdoor stappen zetten om uiteindelijk datagestuurd te kunnen waarderen.
De burger kan toegang worden gegeven om ‘zijn’ beheerde data in te zien en afwijkingen te melden.
Per saldo zal dit voor de deelnemers moeten leiden tot efficiencywinst en zal de bijdrage aan Het
Gegevenshuis en BsGW bij elkaar lager gaan uitvallen.
Een andere ontwikkeling is het common ground principe waaraan de VNG momenteel werkt aan een
verdere uitwerking en waarbij het de bedoeling is dat de overheid verplicht wordt hun
informatiehuishouding volgens dit principe in te richten. Bij common ground worden processen en
dataopslag geheel van elkaar gescheiden. Thans is dit vaak in een applicatie verenigd. Een gegeven
wordt in de toekomst maar op één plek opgeslagen. Iedereen die dit gegeven nodig heeft, kan dit
gebruiken, zonder zelf op te slaan. Om toegang te verkrijgen tot het gegeven is er een soort tussenlaag
waardoor niet alleen autorisaties en monitoring plaatsvindt van het gebruik, maar ook alle aspecten die
te maken hebben met de privacywetgeving kunnen worden beheerd. De burger kan steeds inzien wie
‘zijn’ gegevens voor welk doel gebruikt. Daar waar mogelijk, wil Het Gegevenshuis zoveel mogelijk
voorsorteren op dit principe. Als stappen worden gezet richting geïntegreerde objectenregistratie wordt
de informatiehuishouding ‘common ground’ ingericht.
Ook de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet hebben invloed op (het stelsel van)
basisregistraties. Driedimensionale modellen zijn noodzakelijk geworden voor diverse publieke
werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de berekening van afwatercapaciteit of geautomatiseerde
mutatiedetectie. Maar wat vooral van belang zal zijn is de continue zorg en aandacht voor actuele en
volledige data, alsmede de koppelbaarheid van veel (kern)registraties met de basisregistraties,
uitgevoerd volgens het common ground principe.
Strategische pijler groei
Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van
huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van
deelnemers of afnemers. Bij de opmaak van deze begroting (begin 2019) is concreet in de uitwerking:
-

-

-

Toetreding gemeente Sittard-Geleen. Dit besluit is in 2017 en 2018 vertraagd, maar inmiddels is de
situatie bij de opmaak van deze begroting dat Sittard-Geleen koerst op snelle besluitvorming tot
toetreding. Daarnaast zijn er in 2018 gesprekken gevoerd met de andere heuvellandgemeenten. Het
is nog afwachten of dit ook tot toetreding leidt.
Geo-databeheer Beheer Openbare Ruimte voor alle deelnemende gemeenten. We zien dat nieuwe
toetreders als Eijsden-Margraten en Vaals het beheer van riooldata en data grijs en groen bij
Het Gegevenshuis hebben belegd en dat onder de andere deelnemers ook in toenemende mate dit
beheer wordt overgedragen. Bij het rioolbeheer zien we hierbij nog een uitbreiding van data, zoals
de huisaansluitingen, maar ook een toename in de vraag tot het kwalificeren van data en het
verstrekken van adviezen vertaald konden worden in deze begrotingswijziging.
Databeheer samenhangend met de na-ijleffecten van de steenkolenwinning. Bij de opmaak van dit
document wordt gewerkt aan de uitwerking van de richting die de bestuurders hebben gegeven met
betrekking tot de inrichting van een experticecentrum, waarbij Het Gegevenshuis een
ondersteunende rol krijgt, vooral op het gebied van databeheer.

Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen
leiden, maar duidelijk is dat er sterk is ingezet op de strategische pijler groei.
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Strategische pijler innovatie
Voor de begroting van 2020 is het nog te vroeg om concrete innovatie-acties te duiden, maar de
verwachting is dat veel innovatiecapaciteit zal worden ingezet op de integratie van de BAG, de WOZ en
de BGT, ingericht op basis van het common ground principe.
Voor 2019 staat verder onderzoek naar software voor een grondradar op de planning. Ook het verfijnen
van driedimensionale modellen zal worden doorontwikkeld. Tenslotte zullen pijlen gericht worden op de
noodzakelijke ontwikkelingen om te komen tot uitvoering van de Omgevingswet.
Op de Limburgse schaal werken organisaties als provincie, waterschap, BsGW, RUD, Veiligheidsregio
en Het Gegevenshuis aan modellen waarbij eenvoudige gegevensuitwisseling mogelijk wordt.
De gevolgen voor de organisatie
In deze begroting is ten opzichte van de meerjarenraming zoals deze vorig jaar werd vastgesteld, de
redelijk forse groei al meteen zichtbaar. Er is sprake van een substantiële groei die ook in
meerjarenperspectief zichtbaar effecten heeft. Dit betekent dat naast het uitvoering geven aan de
ontwikkelingen binnen de twee strategische pijlers, ook de organisatie klaar gestoomd moet worden om
deze uitbreiding te kunnen opvangen. Dit trekt met name een wissel op de PIOFAH-functies en het
professioneel verankeren van procesmanagement, administratieve organisatie/interne controle,
privacymanagement en de archiveringsfunctie. Maar ook de (vaak eenmalige) inrichtingen van
systemen om geo-data te genereren voor toepassing in andere domeinen.
In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject
opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de
bedrijfsvoering. Hier zal in 2019 stelselmatig aan gebouwd worden om uiteindelijk te komen tot werken
met managementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen eind 2020/ begin 2021. In
2019 zal tevens het managementteam worden uitgebreid.
Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van
de organisatie is hiervoor niet apart formatie voor geraamd. In de praktijk betekent dit behalve
inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden
en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een redelijk
aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur op
onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn hiervoor structurele middelen geraamd, die ook
voor de begroting 2020 zijn opgenomen.
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B. Beheer van Het Gegevenshuis
Taakvelden ingevolge het nieuwe BBV
De begroting van Het Gegevenshuis wordt in feite bepaald door de optelsom van de gesloten
dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en
met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een
transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust
op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze
ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de
dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.
Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en
ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke
verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het
ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken. De BAG en de BGT
zijn één op één te koppelen aan taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het
geo-databeheer is volgens de beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 020 Burgerzaken. Dit
betekent dan ook dat alle uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een
taakveld te koppelen zijn, worden ondergebracht in het taakveld 020.
De begroting kent, rekening houdende met uitbreiding van de taken op het gebied van riool, groen en
grijs, de volgende taakvelden:
020
210
570
720
810
830

Burgerzaken (Geo)
Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
Openbaar groen (databeheer groen)
Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren
en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze
hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is
van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle
(basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze
kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en
volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen
(toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd.
Controle en verantwoording
Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen
de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als
opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert.
De inhoud en wijze van rapporteren is samen met de contractmanagers verder uitgewerkt. Hierbij stond
centraal de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen
laten uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de
productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De
stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.
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C. Financieel
Algemeen
De begroting 2020 is gebaseerd op de feitelijke situatie bij de opmaak ervan en borduurt dan ook voor
op de bijgestelde begroting 2019 die samen met deze begroting in het proces van besluitvorming is
gebracht.
Dit uiteraard voor zover deze situatie van structurele aard is. Voor een organisatie als Het Gegevenshuis
die zo sterk in ontwikkeling is, kan het zijn dat alvorens het jaar 2020 van start gaat dat de feitelijke
situatie weer heel anders is door besluitvorming inzake toetreding van nieuwe deelnemers of inzake
uitbreiding van producten en diensten bij de huidige deelnemers. Maar bij de opmaak van deze
begroting kunnen we alleen die aspecten meenemen waarover ook feitelijke besluitvorming heeft
plaatsgevonden.

1.

De begroting 2020

Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk de begroting weergegeven inclusief stortingen en onttrekkingen
aan reserves. Ter voldoening aan de voorschriften van het BBV is hoofdstuk 1.3. opgenomen waarin
de tabellen conform deze voorschriften zijn ingericht.
De begroting 2020 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan
toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2019 hebben geleid en een structureel
karakter hebben. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 betreffen
de verhoging van de salarislasten als gevolg van uitbreidingen (in 2019 ten dele meegenomen wegens
effectuering in de loop van het jaar), het substantieel verminderen van de inhuur derden op het
onderdeel professionalisering bedrijfsvoering en de effecten van meldingen en mutaties
samenhangende met het project waarderen op gebruiksoppervlak. Aan de batenkant wordt
verondersteld dat de voorziening voor inhuur derden in 2019 volledig wordt benut.
Indexering volgens het laatst bekende indexcijfer Prijs Bruto Binnenlands Product
In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 2,2%. In tegenstelling tot voorgaande
jaren waarbij een vast indexeringspercentage werd aangehouden, is nu op verzoek van het Algemeen
Bestuur een actueel indexcijfer gehanteerd, zoals gemeenten dit ook doen. Hierbij is gekozen voor het
indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (onder meer in navolging van de gemeente
Landgraaf).
Bij de opmaak van deze begroting en meerjarenraming was het laatst bekende cijfer van de maand
december 2018: 2,2%, aldus https://www.cpb.nl/december-raming-2018-economische-vooruitzichten2019

Begroting
Lasten
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur
Totaal
Baten
Bijdragen deelnemers
Bijdragen derden
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Voorziening inhuur derden
Totaal
Resultaat voor bestemming
Bestemming ICT reserve
Resultaat na bestemming

2018
jaarrekening

2019
bijgesteld

2020

€
€

2.780.660
2.780.660

€
€

3.422.280 €
3.422.280 €

3.283.172
3.283.172

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.767.207
115.330
2.882.537
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.132.504
132.882
50.886
9.170
96.839
3.422.280
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.087.312
135.805
50.886
9.170
3.283.172
-
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1.1

Toelichting lasten begroting 2020

Personeel
De kosten voor het personeel zijn gebaseerd op het daadwerkelijke salaris dat de medewerkers
ontvangen. Er wordt dus niet begroot op schaalmaximum of maximum-1, maar op het feitelijk salaris
per medewerker. In onderstaand overzicht zijn ook de gevolgen van de invoering van HR21 in 2018
verwerkt en daar waar aan de orde de periodieke verhogingen in 2020. Verder is de indexering conform
bruto binnenlands product meegenomen. Dit is ook in het meerjarenperspectief zo berekend.

Personeel
Personeel
Salarissen totaal
Vorming opleiding
Wagenpark/reiskosten
Overige
personeelskosten
Totaal personeel

2018
jaarrekening

2019
bijgesteld

2020

€

1.751.055

€

2.082.512

€

2.246.000

€
€

42.987
29.024

€
€

52.063
32.000

€
€

67.380
32.704

€
€

13.696
1.836.762

€
€

24.990
2.191.565

€
€

26.952
2.373.036

De kosten voor vorming en opleiding en overige personeelskosten zijn gerelateerd aan de salarislasten.
Ten opzichte bijgestelde begroting 2019 kunnen de kosten voor het wagenpark in 2020 worden
doorgetrokken, rekening houdende met de indexering.
Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de kosten die samenhangen met de
werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,2% van het totale fiscale
loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage
vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d.
Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilities, ICT/KA
Deze post betreft de huur van het kantoorpand en alle uitbestede facilitaire diensten aan de gemeente
Landgraaf en de ondersteuning op het gebied van ICT-kantoorautomatisering door Parkstad IT. Ten
opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn voor huisvesting en facilities geen wijziging te
verwachten.
Voor wat betreft de bijdrage aan Parkstad IT voor ICT/kantoorautomatisering is nog onduidelijk hoe de
nieuwe opbouw van producten en diensten en de daarbij behorende kostentoerekening en doorrekening
bij Parkstad IT gestalte gaat krijgen, als uiteindelijk een opschaling op het niveau van het shared service
centre Zuid-Limburg plaats vindt. Vooralsnog is in deze begroting 2020 uitgegaan van de gehanteerde
methodiek in 2018 met indexering. Uiteraard kunnen deze kosten als gevolge van groei stijgen, maar
daar staan dan evenredig baten tegenover.
Eigen bedrijfsvoeringsapplicaties
Het Gegevenshuis heeft een eigen applicatie voor uren/verlof/ziekteregistratie, voor archivering, voor
het genereren van managementinformatie en procesbeschrijvingen. In 2020 zal mogelijk een
zaaksysteem of workflowsysteem worden aangeschaft waarvan de afschrijvingskosten starten in 2021.
Een en ander is evenwel niet te duiden, maar als de kosten worden voldaan uit de dan nog resterende
reserve ICT, heeft dit geen invloed op de exploitatie.
Overige kosten facilities en ICT
Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van
Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk,
presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d. Ook voor deze post geldt dat er geen afwijkingen zijn
ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019.
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Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA
Applicaties bedrijfsvoering
Facilities, randapparatuur buiten contracten
Totaal bedrijfsvoering

2018
jaarrekening
€
€
€
€

192.953
12.606
14.441
220.000

2019
bijgesteld
€
€
€
€

213.677
13.830
20.340
247.847

2020
€
€
€
€

233.498
14.134
20.787
268.420

Software
Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zitten in de begroting uiteraard niet de incidentele kosten
van 2019 die te maken hebben met de aanschaf van extra licenties en conversies als gevolg van
uitbreiding deelnemers en afname van meer producten/diensten door de huidige deelnemers. Dit
verklaart waarom het bedrag aan licenties in de begroting 2020 fors lager is dan de bijgestelde begroting
2019.

Software
leverancier

Pakket

Nedgraphics

BRK/Wkpb
Geo-cad
Ondersteuning
NedBGT/Nedinwinning
Microstation
BAG + koppeling
Ondersteuning
Licenties
Ondersteuning

Bentley
Centric
Geonovation
Imagem
LNR Globalcom
GIM
LNR Net
Ideoma
Sweco
Totaal software

2019
bijgesteld
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

FME Desktop
Bluebeam
Obsurv

Software
Licentiekosten bedrijfsapplicaties
Lucht- en obliekfoto’s
Afschrijvingen
Afschrijvingen als gevolg investering 2017
Stelpost innovatie
Totaal software

2018
jaarrekening
€
€
€
€
€
€

331.081
71.867
39.406
7.022
449.376

8.992
17.395
18.409
22.205
18.270
48.710
35.335
17.500
24.467
13.093
5.790
3.180
4.500
600
109.314
347.760

2020
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2019
bijgesteld
€
€
€
€
€
€

347.760
73.500
36.307
457.566

9.190
17.777
18.814
22.693
18.672
25.516
17.885
14.785
13.381
5.917
3.250
4.599
613
79.986
253.080

2020
€
€
€
€
€
€

253.080
60.055
37.106
350.241

Inhuur derden
De inhuur van derden wijkt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 fors af. Dit is een gevolg van
het feit dat incidentele inhuur samenhangend met de projecten professionalisering bedrijfsvoering en
verwerking meldingen en mutaties als gevolg van het project waarderen op gebruiksoppervlak in 2020
nog maar in beperkte mate aan de orde zal zijn.
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Voor het overige zien we bij inhuur derden de doortrekking van de cijfers als opgenomen in de
bijgestelde begroting 2019.

Inhuur derden

2018
jaarrekening

2019
bijgesteld

2020

Productie (regulier)

€

143.835

€

17.548

€

17.934

Productie (privacy en informatie)

€

2.371

€

70.563

€

20.000

Inhuur ivm uitvoering strategische agenda
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad hoc
opdrachten en extra werk als gevolg van meldingen
waarderen naar gebruiksoppervlakte)

€

66.869

€

61.555

€

61.555

€

-

€

286.077

Accountant

€

14.257

€

13.550

€

13.848

P&O/Boekhouding

€

44.878

€

51.112

€

52.236

Totaal inhuur derden

€

272.210

€

500.405 €

266.032

€ 100.458

Onvoorzien
De post onvoorzien wordt ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 met 2,2 % geïndexeerd (bruto
binnenlands product) en bedraagt € 25.444,-.

1.2 Toelichting baten begroting 2020
Bijdrage deelnemers
Alle structurele kosten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk
product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige kosten, zoals personeel primaire proces
en kosten voor software zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige kosten,
met name de kosten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verrekensleutel toebedeeld aan
de producten en diensten.
Overall kan worden gesteld dat de bijdrage van de deelnemers gelijk loopt met de gehanteerde index
van het bruto binnenlands product. Incidentele kosten voor software als gevolg van uitbreidingen die in
2019 aan de orde waren, zijn er in de begroting 2020 niet. Dat betekent ook dat de bijdrage voor
incidentele softwarekosten door de deelnemers niet aan de orde is, waardoor de bijdrage van de
deelnemers lager is dan de bijgestelde begroting 2019.
In de bijgestelde begroting 2019 werd voor het eerst de post bijdrage deelnemers wegens ad hoc
opdrachten opgenomen. De post is gebaseerd op de jaarrekeningen van voorgaande jaren en heeft
betrekking op allerlei opdrachten die door diverse deelnemers worden verstrekt, maar die niet
geprognosticeerd zijn in de dienstverleningsovereenkomsten. In een aantal gevallen leidt de incidentele
afname van producten tot een structurele afname. In die gevallen wordt de dienstverleningsovereenkomst bijgesteld en de bijdrage van de deelnemer structureel verhoogd. Bij de
incidentele opdrachten kan vooral gedacht worden aan landmeetwerkzaamheden, thematische kaarten,
gis-analyses, riooladviezen en dergelijke.
Als de andere incidentele kosten die nu nog in de begroting 2020 zijn opgenomen, wegvallen, dan zullen
de bijdragen per deelnemer per product afnemen als gevolg van efficiencywinst door groei. In de
meerjarenraming wordt dit nadrukkelijk zichtbaar. Hiervoor is nu een aparte post opgenomen die voor
de begroting 2021 zal worden verdeeld over de producten en bijdrage van de deelnemers. En uiteraard
zullen als gevolg van verdere groei de bijdragen nog verder kunnen dalen.
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De bijdragen op productniveau zijn in de bijlage opgenomen.

Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen
Bijdrage Brunssum
Bijdrage Eijsden-Margraten
Bijdrage Heerlen
Bijdrage Kerkrade
Bijdrage Landgraaf
Bijdrage Simpelveld
Bijdrage Voerendaal
Bijdrage Vaals
Bijdrage Waterschap
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten
Totaal bijdrage deelnemers

2018
jaarrekening
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

356.075
137.947
203.274
1.198.627
138.504
341.034
110.273
177.809
103.664
2.767.207

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2019
bijgesteld

2020

472.472
143.668
265.122
1.215.506
136.321
273.407
123.421
170.222
147.468
109.898
75.000
3.132.504

€
447.083
€
141.769
€
263.540
€ 1.225.038
€
139.320
€
303.476
€
106.779
€
156.520
€
114.821
€
112.316
€
76.650
€ 3.087.312

Overige baten, bijdragen derden
Voor wat betreft overige baten is er verder sprake van bijdragen door derden. Dit zijn bijdragen door
structurele afnemers van producten/diensten die geen deelnemer zijn, zoals de Brandweer,
woningcorporaties en de gemeenten Beesel en Valkenburg aan de Geul, BsGW, Na-ijleffecten
steenkoolwinning (subsidie door de provincie).
Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 zijn deze cijfers met indexering doorgetrokken.

Bijdrage derden
Brandweer
ROW/woningcorporaties
Gemeente Beesel
Gemeente Valkenburg
Gemeente Sittard-Geleen
Parkstad Limburg
Mijnwater B.V.
BsGW
Na-ijleffecten steenkolenwinning
Overige opdrachtgevers (stelpost)
Totaal bijdrage derden

2018
bijgesteld
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.982
12.190
3.561
4.060
1.475
24.000
48.268

2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.047
12.458
3.640
4.149
5.280
1.507
2.400
37.900
37.500
25.000
132.882

Aanwending reserve ICT
Ter dekking van de afschrijvingslasten 2020 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT
voor een bedrag van € 50.886,- aangewend. Zoals eerder aangegeven worden geen nieuwe stortingen
meer in de reserve ICT gedaan en wordt deze reserve afgebouwd. In de toekomst zullen kosten van
rente en afschrijvingen van software rechtstreeks aan het product worden toegerekend.
Aanwending reserve innovatie
Deze reserve is bestemd door het Algemeen Bestuur voor het 3D-project dat met name in 2017 haar
beslag heeft gekregen. Deze aanwending is bedoeld voor de kosten van rente en afschrijving van de
voor het 3D-project aangeschafte software en eindigt na 2021.
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1.3 Tabellen 2020 conform BBV
Begroting
Lasten
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur
Totaal
Baten
Bijdragen deelnemers
Bijdragen derden
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Voorziening inhuur derden
Totaal
Resultaat voor bestemming
Bestemming ICT reserve
Resultaat na bestemming

2018
jaarrekening

2019
bijgesteld

2020

€
€

2.780.660
2.780.660

€
€

3.422.280 €
3.422.280 €

3.283.172
3.283.172

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.767.207
73.619
2.840.826
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.132.504
132.882
50.886
9.170
96.839
3.422.280
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.087.312
135.805
50.886
9.170
3.283.172
-

2019
bijgesteld

2020

Ondersteuning bedrijfsvoering

2018
jaarrekening

Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA

€

192.953

€

213.677

€

233.498

Applicaties bedrijfsvoering

€

12.606

€

13.830

€

14.134

Facilities, randapparatuur buiten contracten

€

14.441

€

20.340

€

20.787

Totaal bedrijfsvoering

€

220.000

€

247.847

€

268.420

Software
Licentiekosten bedrijfsapplicaties
Lucht- en obliekfoto’s
Afschrijvingen
Afschrijvingen als gevolg investering 2017
Stelpost innovatie
Totaal software

2018
jaarrekening
€
€
€
€
€
€
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331.081
71.867
39.406
7.022

449.376

2019
bijgesteld
€
€
€
€
€
€

347.760
73.500
36.307
457.566

2020
€
€
€
€
€
€

253.080
60.055
37.106
350.241
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2

De meerjarenraming 2020-2023

Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk de meerjarenraming weergegeven inclusief stortingen en
onttrekkingen aan reserves. Ter voldoening aan de voorschriften van het BBV is hoofdstuk 2.3.
opgenomen waarin de tabellen conform deze voorschriften zijn ingericht.
Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bij 2019 bekend is.
In hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de begroting 2020 met
indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product. Uiteraard zal dit met invulling van
de strategische agenda naar verwachting een geheel ander beeld opleveren, maar de financiële
vertaling kan eerst aan de orde zijn bij besluitvorming omtrent groei of innovatie.
De salarissen werden in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening
houdende met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen als gevolg van de
invoering van HR21.

Meerjarenraming
Het Gegevenshuis
Lasten
Personeel, PIOFAH, Software,
Inhuur
Totaal
Baten
Bijdragen deelnemers
Bijdragen derden
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Reductie bijdrage
deelnemers/schaalvoordeel
Totaal

2020

2021

2022

2023

3.283.172
3.283.172

€ 3.298.880
€ 3.298.880

€ 3.287.301
€ 3.287.301

€ 3.313.951
€ 3.313.951

€
€
€
€

3.087.312
135.805
50.886
9.170

€ 3.155.233
€
138.793
€
34.551
€
8.992

€ 3.224.648
€
141.847
€
27.071
€
-

€ 3.295.590
€ 144.967
€
€
-

€
€

3.283.712

€
-38.688
€ 3.298.880

€ -106.264
€ 3.287.302

€ -126.607
€ 3.313.950

€
€
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2.1

Specificatie lasten meerjarenraming 2020-2023

Ten behoeve van deze meerjarenraming volgt onderstaand een specificatie van de lasten op de
onderdelen.
Lasten Het Gegevenshuis

2020

2021

2022

2023

2.316.334

€ 2.359.707

€ 2.396.626

Personeel
Salarissen totaal

€

2.246.000

€

Vorming opleiding

€

67.380

€

69.490

€

70.791

€

71.899

Wagenpark/reiskosten

€

32.704

€

33.423

€

34.159

€

34.910

Overige personeelskosten

€

26.952

€

27.796

€

28.316

€

Totaal personeel

€

2.373.036

€

2.447.043

€

2.492.973

€

28.760
2.532.195

Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA

€

233.498

€

238.635

€

243.885

€

249.250

Applicaties bedrijfsvoering

€

14.134

€

14.445

€

14.763

€

15.088

Afschrijving zaaksysteem

€

-

€

8.750

€

8.750

€

8.750

Facilities, randapparatuur buiten contracten

€

20.787

€

21.245

€

21.712

€

22.190

Totaal bedrijfsvoering

€

268.420

€

283.075

€

289.110

€

295.278

Licentiekosten bedrijfsapplicaties

€

253.080

€

258.648

€

264.338

€

270.153

Afschrijvingen

€

60.055

€

43.720

€

27.071

€

-

Stelpost innovatie

€

37.106

€

37.106

€

37.922

€

37.922

Totaal software

€

350.241

€

339.473

€

329.331

€

308.075

Productie (regulier)

€

17.934

€

18.329

€

18.732

€

19.144

Productie (privacy en informatie)

€

20.000

€

5.000

€

-

€

-

Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra
werk als gevolg van meldingen waarderen naar
gebruiksoppervlakte)
Accountant

€

61.555

€

61.555

€

61.555

€

61.555

€

100.458

€

50.863

€

-

€

-

€

13.848

€

14.153

€

14.464

€

14.782

P&O/Boekhouding

€

52.236

€

53.385

€

54.560

€

55.760

Totaal inhuur derden

€

266.032

€

203.285

€

149.312

€

151.242

Onvoorzien

€

25.444

€

26.004

€

26.576

€

27.160

Software

Inhuur derden

Totaal

€

3.283.172

€ 3.298.880

€ 3.287.301

€ 3.313.951

De salarissen zijn in meerjarenperspectief opgenomen op basis van voorcalculatie, rekening houdende
met indexering en rekening houdende met periodieke verhogingen als gevolg van de invoering van
HR21.
Verder werd uiteraard in meerjarenperspectief rekening gehouden met de feitelijke afschrijvingen van
software per pakket.
In de meerjarenraming werd rekening gehouden met de afname van inhuur die vooral te maken heeft
met de verwerking van meldingen en mutaties voortvloeiende uit het project waarderen op
gebruiksoppervlak. Tenslotte werd rekening gehouden met de afname van inhuur voor privacy en
informatiemanagement in meerjarenperspectief.
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Voor het overige kunnen in deze fase de lasten niet anders worden geduid dan het doortrekken van de
lasten in de begroting 2020, vermeerderd met het laatst bekende indexcijfer bruto binnenlands product,
zijnde 2,2 % (stand in december 2018, laatst bekende bij de opmaak van deze meerjarenraming).

2.2 Specificatie baten meerjarenraming 2020-2023
Aan de batenkant in meerjarenperspectief zien we dat de bijdrage van deelnemers nagenoeg gelijk op
loopt met de gehanteerde index per jaar bruto binnenlands product.
Bij de overige baten zien we alleen dat de aanwending reserve ICT in meerjarenperspectief afloopt en
dat is logischerwijs een gevolg van het feit dat op enig moment de 4 jarentermijn van rente en
afschrijvingen is afgelopen.
Verder zijn de overige baten behoudens indexering gelijk gehouden.
Door de afname van de incidentele kosten (met name voor inhuur personeel op eerder genoemde
projecten) worden ook de efficiencyvoordelen van de schaalvergroting zichtbaar. Deze zijn als aparte
post zichtbaar gemaakt in deze meerjarenraming. Bij de opmaak van de begroting 2021 zal dit
efficiencyvoordeel naar de producten toe worden gerekend op de voor Het Gegevenshuis gebruikelijke
wijze van voorcalculatie.
Baten Het Gegevenshuis

2020

2021

2022

2023

Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen

€

447.083

€

456.919

€

466.971

€

477.245

Bijdrage Brunssum

€

141.769

€

144.888

€

148.076

€

151.334

Bijdrage Eijsden-Margraten

€

263.540

€

269.338

€

275.263

€

281.319

Bijdrage Heerlen

€

1.225.038

€

1.251.989

€

1.279.533

€

1.307.683

Bijdrage Kerkrade

€

139.320

€

142.385

€

145.517

€

148.719

Bijdrage Landgraaf

€

303.476

€

310.152

€

316.975

€

323.949

Bijdrage Simpelveld

€

106.779

€

109.128

€

111.529

€

113.983

Bijdrage Vaals

€

114.821

€

117.347

€

119.928

€

122.567

Bijdrage Voerendaal

€

156.520

€

159.963

€

163.483

€

167.079

Bijdrage Waterschap
Bijdrage deelnemers ad hoc
opdrachten

€

112.316

€

114.787

€

117.312

€

119.893

€

76.650

€

78.336

€

80.060

€

81.821

Totaal bijdrage deelnemers

€

3.087.312

€

3.155.233

€

3.224.648

€

3.295.590

Reductie bijdrage
deelnemers/schaalvoordeel

€

-

€

-38.688

€

-106.264

€

-126.607

Bijdragen derden

€

135.805

€

138.793

€

141.847

€

144.967

Aanwenden reserve ICT

€

50.886

€

34.551

€

27.071

€

-

Aanwenden reserve innovatie

€

9.170

€

8.992

€

-

€

-

Totaal overige baten

€

195.860

€

182.335

€

168.918

€

144.967

Totaal baten

€

3.283.172

€

3.298.880

€

3.287.302

€

3.313.950

Overige baten
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Aanwending reserve ICT

Reserve ICT

2020

2021

2022

2023

Boekwaarde per 1 januari

€

169.781

€

118.896

€

84.345

€

57.274

Aanwending

€

50.886

€

34.551

€

27.071

€

-

Storting

€

-

€

-

€

€

-

Boekwaarde per 31 december

€

118.896

€

84.345

€

€

-

Reserve innovatie
Boekwaarde per 1 januari
Aanwending
Storting
Boekwaarde per 31 december

2020
€
€
€
€

18.161
9.170
8.992
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€
€
€
€

8.992
8.992
-

57.274

2022
€
€
€
€

-

2023
€
€
€
€

-
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2.3 Tabellen 2020-2023 conform BBV
Meerjarenraming
Het Gegevenshuis
Lasten
Personeel, PIOFAH, Software,
Inhuur
Totaal
Baten
Bijdragen deelnemers
Bijdragen derden
Totaal

2020

2021

2022

2023

€
€

3.283.172
3.283.172

€ 3.298.880
€ 3.298.880

€ 3.287.301
€ 3.287.301

€ 3.313.951
€ 3.313.951

€
€
€

3.087.312
135.805
3.223.117

€ 3.155.233
€
138.793
€ 3.294.026

€ 3.224.648
€
141.847
€ 3.366.495

€ 3.295.590
€ 144.967
€ 3.440.557

Lasten Het Gegevenshuis

2020

2021

2022

2023

Personeel
Salarissen totaal

€

2.246.000

€

2.316.334

€

2.359.707

€

2.396.626

Vorming opleiding

€

67.380

€

69.490

€

70.791

€

71.899

Wagenpark/reiskosten

€

32.704

€

33.423

€

34.159

€

34.910

Overige personeelskosten

€

26.952

€

27.796

€

28.316

€

28.760

Totaal personeel

€

2.373.036

€

2.447.043

€

2.492.973

€

2.532.195

Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA

€

233.498

€

238.635

€

243.885

€

249.250

Applicaties bedrijfsvoering

€

14.134

€

14.445

€

14.763

€

15.088

Afschrijving zaaksysteem

€

-

€

8.750

€

8.750

€

8.750

Facilities, randapparatuur buiten contracten

€

20.787

€

21.245

€

21.712

€

22.190

Totaal bedrijfsvoering

€

268.420

€

283.075

€

289.110

€

295.278

Licentiekosten bedrijfsapplicaties

€

253.080

€

258.648

€

264.338

€

270.153

Afschrijvingen

€

60.055

€

43.720

€

27.071

€

-

Stelpost innovatie

€

37.106

€

37.106

€

37.922

€

37.922

Totaal software

€

350.241

€

339.473

€

329.331

€

308.075

Productie (regulier)

€

17.934

€

18.329

€

18.732

€

19.144

Productie (privacy en informatie)

€

20.000

€

5.000

€

-

€

-

Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (onder meer extra
werk als gevolg van meldingen waarderen naar
gebruiksoppervlakte)

€

61.555

€

61.555

€

61.555

€

61.555

€

100.458

€

50.863

€

-

€

-

Accountant

€

13.848

€

14.153

€

14.464

€

14.782

P&O/Boekhouding

€

52.236

€

53.385

€

54.560

€

55.760

Totaal inhuur derden

€

266.032

€

203.285

€

149.312

€

151.242

Onvoorzien

€

25.444

€

26.004

€

26.576

€

27.160

Totaal

€

3.283.172

€

3.298.880

Ondersteuning bedrijfsvoering

Software

Inhuur derden
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Baten Het Gegevenshuis

2020

2021

2022

2023

Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen

€

447.083

€

456.919

€

466.971

€

477.245

Bijdrage Brunssum

€

141.769

€

144.888

€

148.076

€

151.334

Bijdrage Eijsden-Margraten

€

263.540

€

269.338

€

275.263

€

281.319

Bijdrage Heerlen

€

1.225.038

€ 1.251.989

€

1.279.533

€

1.307.683

Bijdrage Kerkrade

€

139.320

€

142.385

€

145.517

€

148.719

Bijdrage Landgraaf

€

303.476

€

310.152

€

316.975

€

323.949

Bijdrage Simpelveld

€

106.779

€

109.128

€

111.529

€

113.983

Bijdrage Vaals

€

114.821

€

117.347

€

119.928

€

122.567

Bijdrage Voerendaal

€

156.520

€

159.963

€

163.483

€

167.079

Bijdrage Waterschap
Bijdrage deelnemers ad hoc
opdrachten
Totaal bijdrage deelnemers

€

112.316

€

114.787

€

117.312

€

119.893

€
€

76.650
3.087.312

€
78.336
€ 3.155.233

€
€

80.060
3.224.648

€
€

81.821
3.295.590

€

-

€

-38.688

€

-106.264

€

-126.607

Bijdragen derden

€

135.805

€

138.793

€

141.847

€

144.967

Aanwenden reserve ICT

€

50.886

€

34.551

€

27.071

€

-

Aanwenden reserve innovatie
Totaal overige baten

€
€

9.170
195.860

€
€

8.992
182.335

€
€

168.918

€
€

144.967

Totaal baten

€

3.283.172

€ 3.298.880

€

3.287.302

Reductie bijdrage
deelnemers/schaalvoordeel
Overige baten

Mutaties reserve

2020

2021

€ 3.313.950

2022

2023

Storting reserve ICT

€

0

€

- €

-

€

Aanwenden reserve ICT

€

50.886

€

34.551 €

27.071

€

Aanwenden reserve innovatie

€

9.170

€

8.992 €

-

€
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Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden

Totalen taakvelden

2020

2021

2022

2023

lasten
baten

€ 3.343.227
€ 3.283.172

€
€

3.342.422
3.298.880

€
€

3.314.372
3.287.301

€
€

3.313.951
3.313.951

geraamd totaal saldo

€

-60.055

€

-43.542

€

-27.071

€

-

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves
voorziening inhuur derden
geraamd resultaat

€

60.055

€

-

€

-

43.542
€

27.071
€

0

0

Taakveld 020
Burgerzaken (GEO)
lasten
baten

€ 961.674,87
€ 920.559,87

€
€

934.288,73
902.124,19

€
€

878.419,10
855.246,06

€
€

geraamd totaal saldo

€

-41.115

€

-32.165

€

-23.173

€

-

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves
geraamd resultaat

€

41.115

€

-

2020

€

-

2021

2022

32.165
€

-0

2023
856.056,28
856.056,28

23.173
€

-0

Taakveld 210
Verkeer en vervoer
(databeheer grijs)
lasten
baten

€
€

geraamd totaal saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2020
108.223
108.223

2021
€
€

110.604
110.604

2022
€
€

113.038
113.038

2023
€
€

115.524
115.524

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves
geraamd resultaat

Taakveld 570
Openbaar groen
(databeheer groen)
lasten
baten

€
€

geraamd totaal saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2020
78.432
78.432

2021
€
€

80.158
80.158

2022
€
€

81.921
81.921

2023
€
€

83.723
83.723

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves
geraamd resultaat

Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 1.0

21

Taakveld 720
Riolering (databeheer
statische rioolgegevens)
lasten
baten

€
€

geraamd totaal saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

2020
417.996
417.996

2021
€
€

427.192
427.192

2022
€
€

436.590
436.590

2023
€
€

446.195
446.195

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves
geraamd resultaat

Taakveld 810
Ruimtelijke ordening
(BGT)
lasten
baten

€
€

940.760
927.049

€
€

953.592
947.444

€
€

972.186
968.288

€
€

geraamd totaal saldo

€

-13.711

€

-6.148

€

-3.898

€

-

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

13.711

3.898 €

-

geraamd resultaat

€

€

-

2020

Taakveld 830
Wonen en bouwen (BAG)

-

2021

2022

6.148
€

-0

2020

€

2021

2022

lasten
baten

€
€

776.086
770.857

€
€

793.046
787.816

€
€

geraamd totaal saldo

€

-5.229

€

-5.229

€

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

5.229

geraamd resultaat

€

-

-0

Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 1.0

-

€

-

989.590
989.590

2023
€
€

805.148
805.148

5.229
€

2023

822.862
822.862
-

0
€

-

0
€

-
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Incidentele en structurele lasten en baten

Voor de jaren 2020 - 2023 zijn de volgende lasten incidenteel van aard:
- Inhuur derden voor het project privacy en informatiemanagement. Eind 2020/ begin 2021 zal dit
project worden afgesloten met diverse ISO-certificering en daarna maken de activiteiten in dit kader
deel uit van de reguliere bedrijfsvoering/ kwaliteitsmanagement.
- Inhuur derden voor incidenteel extra werk samenhangende met de voorbereiding naar de integrale
objectenregistratie en meer concreet voor de verwerking van meldingen en mutaties die voortkomen
uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’. Na incidentele verwerking maken nieuwe
meldingen en mutaties deel uit van het regulier proces en is geen extra inhuur nodig.
Voor het overige zijn alle lasten en baten structureel van aard. Aan de batenkant zal wel de nu
opgenomen post reductie bijdrage deelnemers door schaalvoordeel worden toegerekend naar
producten en diensten en dus per deelnemer inzichtelijk worden gemaakt. Dit gebeurt bij de jaarlijkse
vaststelling van de begroting, te starten met de begroting 2021.

5

Bestaand en nieuw beleid

Voor de jaren 2020 - 2023 zijn alle lasten en baten gebaseerd op bestaand beleid. Er is geen nieuw
beleid in de ramingen verwerkt.

6

Reserves

Navolgende tabel biedt inzicht in het verloop van de reserves. Gestart wordt met het jaar 2019, waarin
rekening is gehouden met het resultaat van de jaarrekening 2018. Vervolgens wordt het begrote verloop
per 1 januari tot en met het jaar 2023 weergegeven.

Omschrijving
Reserve ICT
Reserve innovatie
Totaal

2019

2020

2021

€ 220.667 € 169.781 € 118.896 €
€ 27.331 € 18.161 € 8.992 €
€ 247.997 € 187.942 € 127.887 €

2022

2023

84.345 € 57.274
€
84.345 € 57.274

Bij de jaarrekening 2015 werd de reserve ICT gevormd. Vanaf 2016 werden voor initiële investeringen
vanaf dat moment aanvullende bijdragen van de deelnemers gevraagd ter voorkoming dat de reserve
wordt leeg getrokken voor rente en afschrijvingen, zonder dat reserveringen worden gedaan voor de
vervangingsinvesteringen.
Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de
toekomst de systematiek zodanig wordt omgebouwd dat kosten voor rente en afschrijvingen
rechtstreeks naar de producten wordt toegerekend.
De reserve innovatie werd in 2017 aangewend voor het project driedimensionalisering en de
aanwending ten behoeve van de afschrijvingen is in 2021 de laatste keer. Daarna is er dus geen sprake
meer van deze doelreserve.
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7

Risico’s

Bij de opmaak van deze begroting 2020 zijn in financiële zin de in de bijgestelde begroting 2019
opgenomen risico’s te vermelden. Dit hangt samen met het feit dat het moment van opmaak voor beide
documenten gelijk is.
1) Extra inhuur als gevolg van het project waarderen op basis van verblijfsoppervlak
Hoewel er een zo goed mogelijke inschatting is gemaakt wat het project waarderen op basis van
verblijfsoppervlak aan meldingen en mutaties voor de basisregistraties kan opleveren, is en blijft het een
inschatting waarvoor geen (landelijke) kengetallen bestaan. Wel is gekeken naar ervaringen van een
project bij Zwolle en is dit vertaald naar de situatie van Het Gegevenshuis. De inschatting is dat met de
nu opgenomen bedragen voor inhuur derden een en ander gerealiseerd kan worden voor het
belangrijkste deel in 2019. Niet uit te sluiten is dat dit een verdere doorwerking heeft in het jaar 2020.
De inschatting van het risico is klein.
2) Privacybescherming en informatiebeveiliging, informatiemanagement en archief
Daar het project (behoudens privacy) in tijd vooral verschoven is van 2018 naar 2019 wordt de
risicobeschrijving van de bijgestelde begroting 2018 hier herhaald:
Ingevolge de aangescherpte (Europese) regels dient de organisatie van Het Gegevenshuis op een
aantal punten aangepast te worden. Dit is ook voorzien in deze bijgestelde begroting. Dit is evenwel
een raming die niet, zoals alle overige posten, gebaseerd is op voorcalculatie wegens het ontbreken
van kengetallen. Met de uitbreiding van personeel in de bedrijfsbureau-achtige functie en de inhuur van
derden is de raming dat hiermee voldoende invulling kan worden gegeven en dat stelselmatige opbouw
naar ISO-certificering kan worden opgepakt. Dat het risico van overschrijding zich voor zou kunnen
doen, wordt met deze raming niet groot geacht. Maar het is natuurlijk nieuwe materie waar weinig tot
geen kengetallen over bestaan, vandaar dat het wel hier genoemd wordt zonder dat een inschatting van
de omvang van het risico kan worden gemaakt.
3) Overige risico’s
Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke
contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico’s zeer klein.
Dit geldt zeker nu ook voor invulling van de strategische agenda sinds 2018 structurele middelen zijn
opgenomen.
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D. Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste
de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet
van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in
verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 2. Weerstandsvermogen
Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie
van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de
jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de
risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het
weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.
Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken
uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en
weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de
hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is
gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt.
Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert
alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover
staat.
Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de
meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen
en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico’s)
af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s
waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten
(risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te
leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten
worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van
ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per
product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico’s) dan
dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze
onvoorziene kosten.
Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel
ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via
een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en
diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert
en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen
(behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de
gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.

Begroting 2020 | Meerjarenraming 2020-2023, versie 1.0

25

Zo komen bijvoorbeeld risico’s voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te
liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.
Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast
dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van
producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd
gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.
Reserve ICT
De reserve ICT zal verder worden afgebouwd en er zullen geen stortingen in de reserve meer worden
gedaan. De kosten voor rente en afschrijving zullen in de toekomst deel gaan uitmaken van de
rechtstreekse toerekening naar producten. Bezien zal nog worden of dit over de volle breedte in enig
jaar zal plaats vinden of dat dit per product gefaseerd wordt ingevoerd. Om grote fluctuaties te
voorkomen is het hoe dan ook raadzaam om dit bij een forse groei te realiseren.
In deze meerjarenraming is het aanwenden van de reserve ICT opgenomen waarover eerder besluiten
zijn genomen. De aanwending die wordt voorgesteld in de bijgestelde begroting 2019 ( € 60.000,- voor
landmeetconfiguratie) is evenwel nog niet meegenomen, omdat daar nog besluitvorming over dient
plaats te vinden.
Reserve Innovatie
Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project
3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze reserve
besteed en wordt voor de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve
aangewend .
Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van
de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
Voor het vaststellen van de indicatoren kunnen we enkel putten uit de gegevens die ten grondslag
hebben gelegen aan de jaarrekening 2018.
Dit levert het volgende beeld op:
De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de
balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en
lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio
Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio

01-01-2018
(A)
(B)
(A/B)

€ 338.659,82 € 386.546,33
€ 1.112.609,55 € 996.227,54
30,44%
38,80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de
netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld
met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen.
Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in
procenten wordt de netto schuldquote genoemd.

Schuldratio
Schulden:

Vorderingen:

Schulden -/- vorderingen
Inkomsten voor bestemming
reserves

Netto schuldquote

01-01-2018

31-12-2018

Langlopende schulden
Vlottende passiva
Overlopende passiva
Vorderingen
Liquide middelen
Overlopende activa
(A)

€
€
€
€
€
€
€

673.540,82
100.408,91
-391.952,09
-519.558,92
-58.608,86
-196.170,14

€
€
€
€
€
€
€

496.108,49
113.149,22
-281.025,16
-465.249,06
-45.607,46
-182.623,97

(B)

€

2.686.854,90

€

3.055.581,53

(A/B)

-7,30%

-5,98%

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 110% uitkomt.
Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht
voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële
tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto
schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%.
Omdat Het Gegevenshuis geen langlopende schulden kent bestaat er in theorie een ruime
leencapaciteit. Het uitgangspunt is en blijft echter dat bedrijfsvoeringskosten worden doorberekend aan
de afnemende partijen zodat ook in toekomst geen gebruik gemaakt hoeft te worden van langlopende
leningen.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de
orde.
Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator
“grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.
Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor
Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is
dit lastig om in deze definitie te vatten. Als indicator kunnen we hierbij nemen de incidentele lasten
versus de begrote lasten totaal. Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2018 als volgt
worden berekenend:
Totale incidentele lasten / totaal lasten = 126.958 / 2.653.702 = 4,78%.
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Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling
Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan
ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen
Het Gegevenshuis heeft geen onroerend goed. Het Gegevenshuis heeft alle overige goederen
overgenomen van de Stadsregio Parkstad Limburg. Hiertoe behoort de totale inrichting van het gebouw,
de voertuigen uit het wagenpark (in 2016 zijn twee eigen voertuigen vervangen door leasevoertuigen)
en met name meetapparatuur. Alleen de meetapparatuur treffen we nog aan op de balans omdat de
overige goederen reeds financieel waren afgeschreven bij de overname.
Alle kosten die Het Gegevenshuis maakt, worden toegerekend naar de te leveren producten en diensten
conform dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen. Dit geldt ook voor de
kapitaalgoederen. Zo worden de kosten voor apparatuur en het wagenpark volledig toegerekend.
Hiermee wordt dus steeds voorzien in de onderhoudskosten van de kapitaalgoederen. Bij verandering
in de omvang b.v. bij uitbreiding of de hoogte van de kosten b.v. bij vervanging, verandert dus naar
evenredigheid ook de bijdrage voor de afnemers. Vandaar dat ook jaarlijks de dienstverleningsovereenkomst en bijbehorende productbladen worden vastgesteld alvorens de begroting kan worden
opgemaakt.

Ad 4. Financiering
Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht
een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te
nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per
kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en
salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening
courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd
dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening
courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd
het geval kunnen zijn omdat de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.
Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en
debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de
financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en
renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan
de financiering door middel van korte en lange schuld.
Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen
voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is
normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal
toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet.
Voor 2020 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:
a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2020:
b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:
Toegestane kasgeldlimiet voor 2020 (a) x (b):
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De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De
gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:
Jaar

2015 (2e halfjaar)
2016
2017
2018
2019

Gemiddelde netto
vlottende schuld

Kasgeldlimiet

Gemiddelde ruimte
binnen de
kasgeldlimiet

452.076
376.949
2.077
61.862
77.205

95.241
169.002
179.529
174.612
224.194

-356.835
-207.947
177.452
112.750
146.989

In 2015 en 2016 was sprake van een negatieve ruimte binnen de kasgeldlimiet omdat de
gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis bij haar oprichting op 1 juli 2015 geen beschikking had
over eigen liquide middelen. In de loop van 2016 is het liquiditeitensaldo verbeterd.
Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. Omdat
Het Gegevenshuis nog geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet op.
Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.
Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning
waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenraming
tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico
beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra
opdrachten een geringe financiële omvang.
Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële
activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor
Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta,
dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Debiteurenrisico’s
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken.
Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare
lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en
ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart
worden.
Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt
bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt
overschreden.
Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de
elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt
Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de
Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.
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Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden Limieten hoger dan
€ 269.220 (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist. Voor het
maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan
benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.
Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van
Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben
eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.
EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het
begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.
Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het
verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land
geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).
Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel
geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig
wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele
referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend
zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele
overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.
Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,4 % van het BBP mag
bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder
verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de
referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam
berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te
berekenen. Voor de meerjarenraming gebeurt dit door middel van de geprognosticeerde balans.
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ACTIVA

Saldo

Mutatie

Saldo

Mutatie

Saldo

01-01-19

2019

01-01-20

2020

01-01-21

Vaste activa

204.346

-13.500

190.846

-75.055

115.791

Materiële vaste activa

204.346

-13.500

190.846

-75.055

Investeringen met een economisch nut

204.346

-13.500

190.846

-75.055

PASSIVA

Saldo

Mutatie

Saldo

Mutatie

Saldo

01-01-19

2019

01-01-20

2020

01-01-21

Vaste passiva

386.970

-101.766

284.780

-75.055

209.725

115.791

Eigen vermogen

386.546

-101.766

284.780

-75.055

209.725

115.791

Bestemmingsreserves

247.997

-60.055

187.942

-75.055

112.887

0

96.838

96.838

0

96.838

138.549

-138.549

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening inhuur derden

Saldo van baten en lasten 2018

Voorzieningen
Ontvangen waarborgsommen

Vlottende activa

791.882

-537.820

254.062

0

254.062

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

281.025

-281.025

0

0

-1

Vorderingen op openbare lichamen

274.585

-274.585

0

0

0

6.440

-6.440

0

0

0 Overige schulden

465.249

-256.794

208.455

0

208.455

45.607

-1

45.606

0

45.606

0

0

0

0

Overige vorderingen

Liquide middelen

Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
Nog te ontvangen bijdragen van overige
overheid
Overige overlopende activa

Totaal activa

Vlottende passiva

609.258

-449.554

159.704

0

159.704

Netto vlottende schuld met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar

496.108

-449.554

46.554

0

46.554

496.108

-449.554

46.554

0

46.554

113.149

0

113.149

0

113.149

25.096

0

25.096

0

25.096

Overlopende passiva

0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
Vooruit ontvangen bijdragen van overige
1.782 overheid

1.782

0

1.782

0

43.825

0

43.825

0

43.825

996.228

-551.320

444.908

-75.055

369.853

424

Overige overlopende passiva

Totaal passiva

4.899

0

4.899

0

4.899

83.154

0

83.154

0

83.154

996.228

-551.320

444.908

-75.055

369.853

Uit deze geprognosticeerde balans blijkt dat het saldo van liquide middelen niet negatief wordt. Een EMU-tekort wordt derhalve niet verwacht.
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Ad 5. Bedrijfsvoering
De kaders voor de bedrijfsvoering vloeien voort uit het businessplan dat ten grondslag heeft gelegenheid
aan de oprichting van Het Gegevenshuis. De bedrijfsvoering is gebouwd op de leveren producten en
diensten door Het Gegevenshuis. Alle middelen die Het Gegevenshuis inzet, worden ook toegerekend
naar de leveren output.
Voor de structureel te leveren producten en diensten worden ook in structurele zin middelen en mensen
ingezet. Voor incidentele en ad hoc dienstverlening zal dit steeds met incidentele middelen en mensen
het geval zijn waar dan per definitie vooraf overeengekomen incidentele bijdragen tegenover staan.
Gelet op de beperkte omvang van de organisatie wordt de ondersteuning op het onderdeel
bedrijfsvoering voor een belangrijk deel uitbesteed aan de gemeente Landgraaf (huisvesting, facilities,
financiële- en salarisadministratie) en aan Parkstad IT. Hier liggen dienstverleningsovereenkomsten aan
ten grondslag. Ondersteuning voor P&O-zaken en Arbo-arts wordt via een nul-urencontract ingehuurd.
Dit laat onverlet dat er in de eigen organisatie ook nog bedrijfsvoeringactiviteiten worden uitgevoerd.
vanaf de begrotingswijziging 2018 zijn structurele middelen beschikbaar voor personeel op de
onderdelen financiën, privacy en informatiemanagement.
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BIJLAGE
Bijdrage deelnemers op productniveau
Bijdragen deelnemers
Bijdrage Beekdaelen
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Riool
Thematische tekeningen
Wibon/KlicWin jaarlijks
Totaal
Bijdrage Brunssum
BGT/Imgeo
Landmeten
Riool
Subtotaal
Wibon/KlicWin jaarlijks
Totaal
Bijdrage Eijsden-Margraten
BAG
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Subtotaal
BOR
Riool
Wibon/KlicWin jaarlijks
Totaal
Bijdrage Heerlen
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Huisaansluitingen
Riool
Thematische tekeningen
Onroerend goed/transacties
Totaal
Bijdrage Kerkrade
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Totaal

2020

2021

2022

2023

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

110.459
144.360
63.936
7.208
46.043
10.220
52.844
8.968
3.046
447.083

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

112.889
147.535
65.343
7.367
47.056
10.445
54.006
9.165
3.113
456.919

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

115.372
150.781
66.780
7.529
48.091
10.675
55.194
9.367
3.181
466.971

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

117.911
154.098
68.250
7.694
49.149
10.909
56.408
9.573
3.251
477.245

€
€
€
€
€
€

76.799
15.588
46.337
138.724
3.046
141.769

€
€
€
€
€
€

78.488
15.931
47.356
141.776
3.113
144.888

€
€
€
€
€
€

80.215
16.282
48.398
144.895
3.181
148.076

€
€
€
€
€
€

81.980
16.640
49.463
148.083
3.251
151.334

€
€
€
€
€
€
€
€
€

79.468
79.003
2.449
20.017
180.936
46.126
33.432
3.046
263.540

€
€
€
€
€
€
€
€
€

81.216
80.741
2.503
20.457
184.917
47.141
34.167
3.113
269.338

€
€
€
€
€
€
€
€
€

83.003
82.517
2.558
20.907
188.985
48.178
34.919
3.181
275.263

€
€
€
€
€
€
€
€
€

84.829
84.332
2.615
21.367
193.143
49.238
35.687
3.251
281.319

€
335.225
€
213.234
€
29.791
€
14.057
€
41.365
€
267.305
€
21.366
€
153.292
€
133.207
€
16.197
€ 1.225.038

€ 342.600
€ 217.925
€
30.447
€
14.366
€
42.275
€ 273.185
€
21.836
€ 156.664
€ 136.138
€
16.554
€ 1.251.989

€ 350.137
€ 222.719
€
31.117
€
14.682
€
43.205
€ 279.195
€
22.316
€ 160.111
€ 139.133
€
16.918
€ 1.279.533

€
357.840
€
227.619
€
31.801
€
15.005
€
44.156
€
285.338
€
22.807
€
163.633
€
142.193
€
17.290
€ 1.307.683

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

106.517
5.468
27.335
139.320
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108.860
5.589
27.936
142.385

111.255
5.712
28.551
145.517

113.702
5.837
29.179
148.719
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Bijdrage Landgraaf
BAG
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool*
Totaal
Bijdrage Simpelveld
BAG
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool
Subtotaal
Wibon/KlicWin jaarlijks
Totaal
Bijdrage Vaals
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool
Totaal
Bijdrage Voerendaal
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Huisaansluitingen
Riool
Thematische tekeningen
Subtotaal
Wibon/KlicWin jaarlijks
Totaal
Bijdrage Waterschap
BGT Waterschap
Totaal
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten
Totaal

€
€
€
€
€
€

126.482
89.888
4.359
24.205
58.543
303.476

€
€
€
€
€
€

129.264
91.866
4.454
24.737
59.831
310.152

€
€
€
€
€
€

132.108
93.887
4.552
25.281
61.147
316.975

€
€
€
€
€
€

135.014
95.952
4.653
25.838
62.492
323.949

€
€
€
€
€
€
€
€

38.161
34.726
2.381
15.167
13.298
103.733
3.046
106.779

€
€
€
€
€
€
€
€

39.001
35.490
2.433
15.501
13.591
106.016
3.113
109.128

€
€
€
€
€
€
€
€

39.859
36.271
2.487
15.842
13.890
108.348
3.181
111.529

€
€
€
€
€
€
€
€

40.736
37.069
2.541
16.190
14.195
110.732
3.251
113.983

€
€
€
€
€
€
€

41.509
22.659
14.157
2.450
15.408
18.639
114.821

€
€
€
€
€
€
€

42.422
23.157
14.468
2.504
15.747
19.049
117.347

€
€
€
€
€
€
€

43.355
23.667
14.786
2.559
16.093
19.468
119.928

€
€
€
€
€
€
€

44.309
24.187
15.112
2.615
16.447
19.897
122.567

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

39.555
47.548
17.417
2.475
15.710
4.103
2.536
17.710
6.420
153.474
3.046
156.520

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.425
48.595
17.801
2.530
16.056
4.193
2.592
18.099
6.561
156.851
3.113
159.963

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

41.314
49.664
18.192
2.586
16.409
4.285
2.649
18.497
6.705
160.302
3.181
163.483

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

42.223
50.756
18.592
2.642
16.770
4.380
2.707
18.904
6.853
163.828
3.251
167.079

€
112.316
€
112.316
€
76.650
€ 3.087.312

€ 114.787
€ 114.787
€
78.336
€ 3.155.233

€ 117.312
€ 117.312
€
80.060
€ 3.224.648

€
119.893
€
119.893
€
81.821
€ 3.295.590

* voor de gemeente Landgraaf is er nog geen formeel besluit genomen m.b.t. riool
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BIJLAGE
Bestuursnotitie
Datum
Onderwerp

26 juni 2019
Zienswijzen begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023

De ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 van Het Gegevenshuis is op
29 maart 2019 overeenkomstig de wet gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap
Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken
Voorzitter.
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Mr. J.M.M. Leenen MFM
Directeur/secretaris.

35

Lijst afkortingen










BAG
BGT
BOR
BRK
BRO
BRT
BRZO
BBV






DVO
GIS
GBKN
GBRD/BAG-Geo







GPS
HR21
IMbgt
IMgeo
INSPIRE








LV
RRGS
SAGEO
SSC
SSH
SVB-BGT



PIOFAH








WION
WkPB
WOZ
Wro
Wrzo
WSP

Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Beheer Openbare Ruimten
Basisregistratie Kadaster
Basisregistratie Ondergrond
Basisregistratie Topografie
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten
Dienstverleningsovereenkomst
Geo Informatie Systeem
Grootschalige Basiskaart Nederland
De afdeling basisregistraties en geometrie van de
Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als
organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
Global Positioning System
Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
Informatiemodel bgt
Informatiemodel geometrie
Europese wetgeving uniforme registratie geo-datasets
leefomgeving
Landelijke Voorziening
Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
Stichting Arbeidsmarkt Geo
Smart Services Campus
Smart services Hub
Samenwerkingsverband van Bronhouders-Basisregistratie
Grootschalige Topografie
Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
automatisering en huisvesting
Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten
Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
Wet waardering onroerende zaken
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet rampen en zware ongevallen
Werkgeversservicepunt Parkstad
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1 Raadsvoorstel 46 Het Gegevenshuis (bijlage) brief a.d. raad 40 voorl. jaarrekening 2018, voorl. bijgestelde begroting 2019, ontwerp begroting 2020, meerj. 2020-2023.pdf

1 Raadsvoorstel 46 Het Gegevenshuis (bijlage) voorlopige bijgestelde begroting 2019.pdf

Bijstelling
begroting 2019
voorlopig

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2019.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van
het Waterschap Limburg per 29 maart 2019.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019.
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A. Inleiding
1.

Algemeen

Voor 2019 werd de begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende
gegevens en cijfers. In de loop van 2018 hebben wijzigingen plaatsgevonden die impact hebben op
deze voorcalculatie. Op de eerste plaats de uitbreiding van de deelnemers door toetreding van Vaals
per 01-01-2019 en de structurele en incidentele uitbreiding van afname van producten. Bij dit laatste
kan gedacht worden aan het beheer van de statische rioolgegevens ten behoeve van Vaals en
Eijsden-Margraten en het beheer grijs en groen in het kader van databeheer openbare ruimte ten
behoeve van diverse gemeenten. Ook de herindeling en de vorming van de nieuwe gemeente
Beekdaelen heeft tot uitbreiding geleid (BAG van Nuth, grijs/groen voor het hele gebied). Op ad hoc
basis of in pilotvorm zien we een uitbreiding van het product landmeten onder de deelnemende
gemeenten, soms ook specifiek voor de huisaansluitingen riool. Een en ander betekent dat ook de
formatie hierop ingericht moet worden. Daar waar besluitvorming via de dienstverleningsovereenkomst
heeft plaats gevonden, betekent dit het aantrekken van vast personeel. Voor pilots en ad hoc opdrachten
wordt zoveel mogelijk gewerkt met de inhuur van personeel. Uiteraard moeten bij diverse
werkzaamheden ook data worden gemigreerd naar onze systemen en vindt uitbreiding van licenties
plaats. Door de uitbreiding is er ook ruimte ontstaan voor het aantrekken van een tweede
afdelingshoofd. Een en ander betekent dat de begroting op de onderdelen personeel (en de daarmee
samenhangende overhead), software, inhuur derden en bijdrage deelnemers moet worden aangepast.
Verdere professionalisering van de bedrijfsvoering krijgt in 2019 gestalte via het project
professionalisering informatiemanagement. Oorspronkelijk was dit gepland, inclusief de aanschaf van
een zaaksysteem voor 2018, echter door met name personele aspecten kon pas eind 2018 een aftrap
van dit project plaats vinden. Mede daarom is het batig saldo 2018 bestemd als voorziening voor inhuur
derden. Het project is zodanig breed opgesteld dat stapsgewijs gewerkt wordt naar ISO-certificering op
de verschillende onderdelen, waarbij de planning is dat deze certificeringen eind 2020/begin 2021
gerealiseerd kunnen worden.
Binnen de kaders van het kwaliteitsmanagementsysteem zal dan beoordeeld worden welke software
ondersteuning passend is (zaaksysteem of workflowsysteem). Een en ander betekent dat de geplande
uitgaven op dit onderdeel voor het jaar 2018 doorschuiven naar 2019 en de begroting dus op dit punt
aanpassing behoeft.
Het Gegevenshuis werk nauw samen met BsGW in het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’
(m2 in plaats van m3). De kosten die rechtstreeks met dit project samenhangen worden gedragen door
de bijdragen van de gemeenten aan BsGW. Dit project heeft evenwel ook gevolgen voor het beheer
van de overige basisregistraties. Doordat pand voor pand gecontroleerd wordt op geometrie en
objectkenmerken, zullen alle geconstateerde verschillen gemeld worden aan de beheerders van de
BAG en de BGT (met mogelijke uitwerking naar BOR). Omdat bij de initiële vulling van de BAG en de
BGT bij de opstart werd gewerkt met geconverteerde bestanden, is de verwachting dat dit tot nodige
meldingen zal leiden. In ieder geval beduidend meer dan in de reguliere situatie. Op zich is dit natuurlijk
prima, want dit betekent een kwaliteitsimpuls van de basisdata en de kans om de registraties volledig
synchroon te laten lopen. Omdat na die kwaliteitsimpuls het reguliere proces zo snel mogelijk structureel
belegd moet worden (om de kwaliteit van de WOZ-beschikkingen te garanderen), dienen de meldingen
in korte tijd te worden verwerkt. Hierop is de reguliere bezetting niet ingericht.
Het Algemeen Bestuur heeft dan ook bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 het batig saldo deels
bestemd voor een voorziening voor inhuur derden in verband met de gevolgen van het project
waarderen op gebruiksoppervlak voor de basisregistraties.
De hiervoor genoemde tijdelijke inhuur van personeel voor de projecten ‘professionalisering
informatiemanagement’ en ‘melding als gevolg van het project waarderen op gebruiksoppervlakte’ kan
(met een gedeelte uit de voorziening) worden gerealiseerd zonder dat de productprijs (behalve
indexering) stijgt. Dit komt doordat de uitbreidingen die hebben plaatsgevonden tot efficiencywinst door
schaalvergroting leidt. In meerjarenperspectief (als de incidentele inhuur niet meer aan de orde is) zien
we dan ook dat de productprijs verlaagd kan worden.
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Een en ander betekent dat de begroting 2019 dient te worden bijgesteld. In deze bijstelling worden
alleen die aspecten meegenomen waar ook formele besluitvorming door het bevoegde orgaan heeft
plaatsgevonden. De bijgestelde begroting 2019 zal wederom bijstelling behoeven als formele
besluitvorming tot toetreding door de gemeente Sittard-Geleen zal plaatsvinden.
Voor begrotingswijziging geldt net als bij de primaire begroting dat deze ingevolge de Wet
gemeenschappelijke regelingen aan de raden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap dient te
worden gezonden voor hun zienswijze, waarvoor een termijn van 8 weken geldt.
Opgemerkt wordt dat de 8-wekentermijn voor de meeste gemeenten in de praktijk niet haalbaar is. Het
besluitvormingstraject bij Het Gegevenshuis is zodanig opgezet dat feitelijk 11 weken ruimte hiervoor is
tussen de voorlopige vaststelling door het AB en de definitieve vaststelling. Daarna wordt de
begrotingswijziging gezonden aan GS.
De begroting van Het Gegevenshuis moet in totaliteit als een éénprogrammabegroting worden gezien
Er is bij deze uitvoeringsorganisatie geen sprake van verschillende programma’s die verschillende
maatschappelijke, economische, sociale of culturele effecten beogen. De sturing op dit soort
programma’s berust bij de deelnemende gemeenten en het waterschap. Het Gegevenshuis levert een
bijdrage aan de verantwoordelijken voor programma’s van de in de vorm van wettelijke uitvoeringstaken
of het leveren van geo-data. Vanuit die optiek zijn de lasten en baten wel verdeeld naar de taakvelden
als bedoeld in het nieuwe BBV.

2.

Het Gegevenshuis, missie en visie

Het Gegevenshuis ontzorgt (lokale) overheden op het gebied van het opzetten en het beheren van
object- en ruimtegerelateerde (Basis-)registraties en geometrie, alsmede het daarmee samenhangende
beeldmateriaal. Hiermee kunnen (lokale) overheden voldoen aan wettelijke verplichtingen op dit gebied
en kunnen dienstverlening en bedrijfsvoering kwalitatief hoogwaardig en kosteneffectief worden
uitgevoerd. Het Gegevenshuis is door de opdrachtgevende overheden tevens opgericht om innovatie
in technologieën te vertalen naar de toepassing van object- en ruimtegerelateerde data in het publieke
domein, waardoor Het Gegevenshuis een substantiële bijdrage kan leveren aan het imago van de regio
en de regionale (economische) ontwikkelingen en bijbehorende werkgelegenheid.
Als openbaar lichaam fungeert Het Gegevenshuis als shared service centre in het publieke domein en
ligt de focus om continu te innoveren, de dienstverlening te verbeteren en kosten te reduceren.
Het Gegevenshuis is een vooruitstrevende, professionele dienstverlenende organisatie die werkt op
basis van dienstverleningsovereenkomsten met duidelijk gedefinieerde kwaliteiten en kwantiteiten.
Het onderscheidend vermogen van Het Gegevenshuis zit enerzijds in de integrale benadering van
(basis)registraties in administratieve en geometrische zin, zoals de integrale vastgoedregistratie,
anderzijds in het vermogen om nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, nieuwe bedrijfsvoeringconcepten van lagere overheden en nieuwe vormen van (publieke) dienstverlening toepasbaar
aan te bieden (uiteraard via de gemeentelijke portal). Nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe
afnemers vloeien hieruit voort. Voor alles geldt dat de levering van producten en diensten de
marktconformiteitstoets moet doorstaan.
Het Gegevenshuis fungeert als het ware in een profit-organisatie, solide en betrouwbaar. Hierbij staat
evenwel de status, verplichtingen en (wettelijke) verantwoording als openbaar lichaam voorop.
De relatie met de opdrachtgevende lagere overheden die deelnemer zijn in het openbaar lichaam is
gebaseerd op co-makership, waarbij de opbouw van lange-termijn relatie op basis van wederzijds
zakelijk vertrouwen de sleutelbegrippen zijn. Binnen 3 jaren is het streven dat alle lokale overheden in
tenminste de regio Limburg-Zuid deelnemen aan het Gegevenshuis dan wel in een andere vorm van
regionale samenwerking, bijvoorbeeld het shared service centre Zuid-Limburg.
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3.

De organisatie

Per 1 juli 2015 hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal de gemeenschappelijke regeling opgericht en per die datum werden alle
rechten, plichten, goederen en personeel overgenomen van de GBRD/BAG-Geo.
Per 1 januari 2016 is de gemeente Schinnen toegetreden, per 1 januari 2017 het Waterschap Limburg
en per 1 januari 2018 de gemeente Eijsden-Margraten.
Per 1 januari 2019 is de gemeente Vaals toegetreden en als gevolg van de gemeentelijke herindeling
de gemeente Beekdaelen.
Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis wordt gevormd door de portefeuillehouders van de
deelnemende gemeenten en het Waterschap. Het aantal stemmen is gerelateerd aan de bijdrage aan
Het Gegevenshuis en de bijdrage is gebaseerd op de afname van producten en diensten. Hiertoe wordt
jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst met iedere gemeente apart afgesloten met daarbij
behorende productbladen waarin per product de te leveren kwaliteiten, doorlooptijden en kosten zijn
bepaald. Het aantal stemmen per deelnemer is terug te vinden in de bijlage.
Het Gegevenshuis is dan ook een typische uitvoeringsorganisatie, waarbij de deelnemers de rol van
opdrachtgever en Het Gegevenshuis de rol van opdrachtnemer vervult. Behoudens de uitvoering van
de BGT staat het de deelnemers vrij om de soort en omvang van de af te nemen producten te bepalen.
Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur jaarlijks over de voortgang en legt
verantwoording af over de bestede middelen.
De directeur van Het Gegevenshuis is onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur belast met
de leiding van de uitvoeringsorganisatie en met de zorg over de juiste taakvervulling. Op dit moment is
de organisatie nog relatief klein, maar door de groei is het nu mogelijk om een tweede afdelingshoofd
aan te trekken, zodat voor de operationele sturing weer een verantwoorde span of control wordt
gerealiseerd. Op het gebied van financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archivering
wordt verdere professionalisering in 2019 voortgezet met een uiteindelijke toegroei naar Iso-certificering
eind 2020/begin 2021.

4.

Ontwikkelingen

Algemeen m.b.t. huidige werkzaamheden
Een belangrijke ontwikkeling is de verplichting door de Waarderingskamer dat de waardebepalingen
van woningen in 2022 op basis van verblijfsoppervlakte (m2) dient te worden vastgesteld. Thans zijn in
het WOZ-bestand uitsluitend m3 opgenomen. Het verblijfsoppervlak is een gegeven dat in de BAG wordt
geregistreerd, echter niet op het detailniveau wat nodig is voor de waardebepaling. Dit betekent dat per
pand het juiste aantal m2 per objectdeel in kaart moet worden gebracht en dat de BAG en de WOZ
volledig in overeenstemming moeten zijn (het totaal van alle objectdelen in de WOZ moet gelijk zijn aan
de totale verblijfsoppervlakte in de BAG). Daarnaast dient de geometrie volledig gelijk te lopen aan de
geometrie in de BGT. BsGW heeft voor dit traject de regie in handen genomen en de gemeenten
benaderd en per gemeente zal een offerte worden opgesteld hoeveel de transitiekosten zullen
bedragen. Het Gegevenshuis werkt nauw samen met BsGW in dit project, zodat ook zo efficiënt mogelijk
kan worden omgegaan met de verwerking van meldingen en mutaties die ten gevolge van de transitie
naar verblijfsoppervlak betrekking zullen hebben op de BAG en de BGT. Alle afwijkingen die door
geautomatiseerde transitie van andere bronbestanden in de BAG en de BGT terecht zijn gekomen,
zullen door dit project grootdeels opgespoord kunnen worden. Het hele project biedt derhalve een
enorme kans om een grote kwaliteitsslag te maken in de basisregistraties, zeker bij een integrale aanpak
zoals samen met BsGW is voorzien. Het Gegevenshuis schat in dat de extra mankracht die voor het
project aan de zijde van Het Gegevenshuis nodig zal zijn, niet geheel binnen de eigen begroting kan
worden opgelost. Vandaar dat bij de jaarrekening besloten is het batig saldo van 2018 deels te
bestemmen als voorziening voor inhuur derden voor dit project.
Het project biedt nog een belangrijk voordeel: door de integrale aanpak van Het Gegevenshuis en
BsGW kan een belangrijke stap voorwaarts worden gezet om te komen tot de integrale
objectenregistratie, waarbij WOZ, BAG en BGT (en op termijn BOR) vanuit één procesgang worden
beheerd. BsGW kan hierdoor stappen zetten om uiteindelijk datagestuurd te kunnen waarderen.
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De burger kan toegang worden gegeven om ‘zijn’ beheerde data in te zien en afwijkingen te melden.
Per saldo zal dit voor de deelnemende gemeenten en het Waterschap moeten leiden tot efficiencywinst
en zal de bijdrage aan Het Gegevenshuis en BsGW bij elkaar lager gaan uitvallen.
Een andere ontwikkeling is het common ground principe waaraan de VNG momenteel werkt en waarbij
het de bedoeling is dat de overheid verplicht wordt hun informatiehuishouding volgens dit principe in te
richten. Bij common ground worden processen en dataopslag geheel van elkaar gescheiden. Thans is
dit vaak in een applicatie verenigd. Een gegeven wordt in de toekomst maar op één plek opgeslagen.
Iedereen die dit gegeven nodig heeft, kan dit gebruiken, zonder zelf op te slaan. Om toegang te
verkrijgen tot het gegeven is er een soort tussenlaag waardoor niet alleen autorisaties en monitoring
plaatsvinden van het gebruik, maar ook alle aspecten die te maken hebben met de privacywetgeving
kunnen worden beheerd. De burger kan steeds inzien wie ‘zijn’ gegevens voor welk doel gebruikt. Daar
waar mogelijk, wil Het Gegevenshuis zoveel mogelijk voorsorteren op dit principe. Als stappen worden
gezet richting geïntegreerde objectenregistratie wordt de informatiehuishouding ‘common ground’
ingericht.
Ook de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet hebben invloed op (het stelsel van)
basisregistraties. Driedimensionale modellen zijn noodzakelijk geworden voor diverse publieke
werkzaamheden, bijvoorbeeld voor de berekening van afwatercapaciteit of geautomatiseerde
mutatiedetectie. Maar wat vooral van belang zal zijn, is de continue zorg en aandacht voor actuele en
volledige data, alsmede de koppelbaarheid van veel (kern)registraties met de basisregistraties,
uitgevoerd volgens het common ground principe.
Strategische pijler groei
Bij groei moet gedacht worden aan 3 richtingen: uitbreiding van bestaande diensten ten behoeve van
huidige deelnemers, nieuwe diensten ten behoeve van de huidige deelnemers en uitbreiding van
deelnemers of afnemers. Vanaf 2019 is concreet in de uitwerking:
-

-

-

Toetreding gemeente Sittard-Geleen (voorgenomen besluit is door het College genomen en er wordt
advies van de OR afgewacht). Dit besluit is het afgelopen jaar vertraagd, maar inmiddels heeft
Sittard-Geleen een transitiemanager aangesteld en sindsdien wordt serieus gekoerst op snelle
besluitvorming. Daarnaast zijn er in 2018 gesprekken gevoerd met de andere heuvellandgemeenten.
Het is nog afwachten of dit ook tot toetreding leidt.
Geo-databeheer Beheer Openbare Ruimte voor alle deelnemende gemeenten. We zien dat nieuwe
toetreders als Eijsden-Margraten en Vaals het beheer van riooldata en data grijs en groen bij
Het Gegevenshuis hebben belegd en dat onder de andere deelnemers ook in toenemende mate dit
beheer wordt overgedragen. Bij het rioolbeheer zien we hierbij nog een uitbreiding van data, zoals
de huisaansluitingen, maar ook een toename in de vraag tot het kwalificeren van data en het
verstrekken van adviezen.
Databeheer samenhangend met de na-ijleffecten van de steenkolenwinning. Bij de opmaak van dit
document wordt gewerkt aan de uitwerking van de richting die de bestuurders hebben gegeven met
betrekking tot de inrichting van een experticecentrum en waarbij Het Gegevenshuis een
ondersteunende rol krijgt, vooral op het gebied van databeheer.

Het is uiteraard afwachten of al deze concrete uitwerkingen ook tot positieve besluitvorming zullen
leiden, maar duidelijk is dat er sterk is ingezet op de strategische pijler groei.
Strategische pijler innovatie
Op het gebied van innovatie is in 2018 verder gewerkt aan de koppeling van basisregistraties aan een
driedimensionaal model, vooral voor het toekomstig gebruik waarbij vooral het beheer van dit soort
modellen dit van evident belang is. Ook werd er meegedaan aan een landelijke pilot in het kader van
gebruik en toepassingen van bouwwerkinformatiemodellen (BIM) en werd onderzoek gedaan naar het
geautomatiseerd vullen van basisregistraties uit dergelijke modellen. Uit het onderzoek is gebleken dat
er veel kansen en mogelijkheden liggen, maar dat verdere ontwikkelingen in de totale keten van het
bouwproces noodzakelijk zijn om tot efficiënte toepassingen te komen voor Het Gegevenshuis.
Verder werden grote en kleine innovaties in de werkprocessen uitgevoerd, zoals koppelingen tussen de
BGT en de BOR, databestanden geschikt gemaakt voor mobile devices zodat beheerders van de
openbare ruimte in ‘het veld’ gebruik kunnen maken van deze data en eventuele mutaties kunnen
vastleggen.
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Voor de bedrijfsvoering werd een applicatie ontwikkeld waarin alle opdrachten waarbij urenregistratie
belangrijk zijn en waar facturen worden opgemaakt op eenduidige en controleerbare wijze worden
vastgelegd.
Voor 2019 staat verder onderzoek naar software voor een grondradar op de planning en wordt verwacht
dat innovatiecapaciteit nodig is om stappen te kunnen maken richting de integrale objectenregistratie.
Ook het verfijnen van driedimensionale modellen zal worden doorontwikkeld. Tenslotte zullen pijlen
gericht worden op de noodzakelijke ontwikkelingen om te komen tot uitvoering van de Omgevingswet.
Op de Limburgse schaal werken organisaties als provincie, waterschap, BsGW, RUD, Veiligheidsregio
en Het Gegevenshuis aan modellen waarbij eenvoudige gegevensuitwisseling mogelijk wordt.
De gevolgen voor de organisatie
In deze bijgestelde begroting is ten opzichte van de primaire begroting van een jaar geleden de redelijk
forse groei al meteen zichtbaar. Er is sprake van een substantiële groei die ook in 2020 doorzet. Dit
betekent dat naast het uitvoering geven aan de ontwikkelingen binnen de twee strategische pijlers, ook
de organisatie klaar gestoomd moet worden om deze uitbreiding te kunnen opvangen. Dit trekt met
name een wissel op de PIOFAH-functies en het professioneel verankeren van procesmanagement,
administratieve organisatie/interne controle, privacymanagement en de archiveringsfunctie. Maar ook
de (vaak eenmalige) inrichtingen van systemen om geo-data te genereren voor toepassing in andere
domeinen.
In 2018 werd de organisatie op het gebied van de bedrijfsvoering versterkt en is een breed traject
opgestart tot professionalisering van het informatiemanagement en overige aspecten van de
bedrijfsvoering. In 2019 en 2020 wordt stelselmatig hieraan verder gebouwd om uiteindelijk te komen
tot werken met managementsystemen, bekrachtigd door diverse ISO-certificeringen. Door personele
omstandigheden kon het project pas laat in 2018 worden opgestart. De voor dat jaar begrote inhuur ter
ondersteuning van dit traject, schuift dan ook door naar 2019, waardoor eveneens aanpassing van de
primaire begroting nodig is.
Door de groei van de organisatie is er nu ook ruimte voor het aantrekken van een afdelingshoofd,
waardoor ook langzaam het managementteam gestalte gaat krijgen en minder kwetsbaar wordt.
Voorwerk wat samenhangt met het inzetten van groei kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van
de organisatie is hiervoor niet apart formatie voor geraamd. In de praktijk betekent dit behalve
inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden
en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groeidossiers. Dit betekent dat een toch
redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse groeidossiers, waardoor externe inhuur
op onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2018 zijn hiervoor structurele middelen geraamd.
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B. Beheer van Het Gegevenshuis
Taakvelden ingevolge het BBV
Een gemeenschappelijke regeling dient per begroting 2018 te voldoen aan de nieuwe eisen van het
BBV. In een programmabegroting geeft de gemeente of de gemeenschappelijke regeling aan wat ze
willen bereiken, hoe ze dat gaan doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Bij hetgeen men
wil bereiken gaat het om maatschappelijke, economische, sociale, of culturele effecten.
In zoverre zou een programmabegroting voor een organisatie als Het Gegevenshuis enigszins
gekunsteld overkomen. Het is immers een uitvoeringsorganisatie die levert aan de gemeentelijke
afdelingen en functionarissen die sturing geven aan de programma’s als hiervoor bedoeld. Het is niet
aan Het Gegevenshuis om te bepalen welke maatschappelijke of economisch effecten worden beoogd
noch om verantwoording te nemen voor de uitvoering daarvan.
Dit is en blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten en het Waterschap.
Het Gegevenshuis levert hiervoor ondersteuning.
In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en
met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van een
transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis die rust
op de pijlers groei en innovatie. In de inleiding zijn de ontwikkelingen in dit kader opgenomen. Als deze
ontwikkelingen tot positieve besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de
dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.
Taakvelden
Bij Het Gegevenshuis is sprake van een hoofdtaak: het beheren van geo-data van object- en
ruimtegerelateerde (basis)registraties. Het uitvoeren van deze taken vloeit voort uit de wettelijke
verplichtingen binnen het stelsel van basisregistraties (b.v. BAG, BGT, Wkpb) dan wel uit het
ondersteunen van beleid, uitvoering en publieke dienstverlening bij overheidstaken. In het nieuwe BBV
is sprake van een verdeling in taakvelden. De BAG en de BGT zijn één op één te koppelen aan
taakvelden, maar dat geldt niet voor alle basisregistraties. Het geo-databeheer is volgens de
beschrijvingen te koppelen aan het taakveld 020 Burgerzaken. Dit betekent dan ook dat alle
uitvoeringstaken die Het Gegevenshuis behartigt en niet rechtstreeks aan een taakveld te koppelen zijn,
worden ondergebracht in het taakveld 020.
De gewijzigde begroting kent, rekening houdende met uitbreiding van de taken op het gebied van riool,
groen en grijs, de volgende taakvelden:
020
210
570
720
810
830

Burgerzaken (Geo)
Verkeer en vervoer (databeheer grijs)
Openbaar groen (databeheer groen)
Riolering (databeheer statische rioolgegevens)
Ruimtelijke ordening (beheer BGT)
Wonen en bouwen (beheer BAG)

Voor de uitvoering van deze taken worden 3 hoofdactiviteiten onderscheiden: het inwinnen, het beheren
en het uitleveren/informeren. Kernkwaliteit van Het Gegevenshuis is de integrale benadering van deze
hoofdactiviteiten. Als een landmeter een gebied, gebouw of objecten gaat inmeten of als er sprake is
van een bouwvergunning, dan is die inwinning zodanig opgezet dat meteen de data voor alle
(basis-)registraties beschikbaar komen. Dit is uiteraard efficiënt, maar belangrijk is dat met deze
kernkwaliteit tevens de belangrijke uitgangspunten gerealiseerd kunnen worden: actuele, juiste en
volledige geo-data in de bestanden. De kans dat in 2 (basis-)registraties verschillende data voorkomen
(toch een behoorlijk probleem in Nederland) wordt hiermee sterk gereduceerd. Met het toewerken naar
een integrale objectenregistratie zet Het Gegevenshuis sterk in op uniforme en actuele data in alle
registraties.
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Controle en verantwoording
Zoals eerder aangegeven, vormen de dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen
de kern van de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer. Deze kern heeft alleen maar zin als
opdrachtnemer periodiek en transparant over de overeengekomen prestaties en aantallen rapporteert.
In 2016 is de inhoud en wijze van rapporteren samen met de contractmanagers verder uitgewerkt en in
2017 hebben in overleg enkel cosmetische aanpassingen plaatsgevonden. Hierbij stond steeds centraal
de vraag wat aan informatie en verantwoording nodig is om de opdrachtgever regie te kunnen laten
uitvoeren over Het Gegevenshuis. Dan gaat het over de prestaties als overeengekomen in de
productbladen, maar ook over de hiervoor benodigde middelen in begroting en rekening. De
stelselmatige ontwikkeling van kengetallen maakt daar deel van uit.
In 2018 werden vooral de nieuwe producten en diensten in overleg met de contractmanagers verder
uitgewerkt in productbladen en is de systematiek nu zodanig opgezet dat jaarlijkse actualisering kan
plaatsvinden.

Bijstelling begroting 2019, versie 1.0

10

C. Financieel
Algemeen
De begroting 2019 is vastgesteld en gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijk in te zetten
middelen behorende bij de eigen ontwikkelde kengetallen op het moment van de opmaak van de
begroting.
Sinds de opmaak van de primaire begroting 2019 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden: de
toetreding van Vaals per 01-01-2019, de uitbreiding van producten van de gemeente Beekdaelen en de
uitbreiding van de dienstverlening met de producten beheer statische rioolgegevens en openbare
ruimte, de toename van afname van de huidige producten, de verdere professionalisering van de
bedrijfsvoering op de onderdelen financiën, privacy, beveiliging, informatiemanagement en archief.
De hiervoor genoemde uitbreidingen hebben invloed op de diverse posten in de begroting. Aan de
lastenkant op het gebied van personeel, ICT en facilities, software en inhuur derden. Aan de batenkant
in de bijdrage van de deelnemers.
Overall kan gesteld worden dat de hogere lasten nauwelijks invloed hebben op de bijdrage van de
deelnemers voor wat betreft de huidige producten. Dit is mede een gevolg van de efficiency winst van
de schaalvergroting door uitbreiding en nieuwe producten. Dit betekent dat de extra incidentele lasten
als gevolg van het doorschuiven van het project professionalisering informatiemanagement en privacy
en het toewerken naar een integrale objectenregistratie kunnen worden opgevangen binnen de
reguliere begroting. Dat geldt niet in de volle omvang van de extra werkzaamheden als gevolg van
meldingen en mutaties voortkomende uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlak’. Door het batig
saldo te bestemmen als voorziening van inhuur derden, is de prognose dat alles kan worden
gerealiseerd zonder dat de bijdrage van de deelnemers (behoudens de indexering en eventuele
uitbreiding van producten) niet zal stijgen. Dit betekent ook dat in meerjarenperspectief, als incidentele
aspecten niet meer aan de orde zijn, dat de bijdrage van de deelnemers zal dalen.

1.

De bijgestelde begroting 2019

Voor de leesbaarheid is in dit hoofdstuk de bijgestelde begroting weergegeven inclusief stortingen en
onttrekkingen aan reserves. Ter voldoening aan de voorschriften van het BBV is hoofdstuk 1.3
opgenomen waarin de tabellen conform deze voorschriften zijn ingericht.

Begroting

2019
primair

2019
bijgesteld

Lasten
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur
Totaal
Baten

€
€

2.734.074
2.734.074

€
€

3.422.280
3.422.280

Bijdragen deelnemers
Bijdragen derden
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Voorziening inhuur derden
Totaal
Resultaat voor bestemming
Bestemming ICT reserve
Resultaat na bestemming

€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.633.659
34.681
56.564
9.170
2.734.074
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.132.504
132.882
50.886
9.170
96.839
3.422.280
-
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1.1 Toelichting op de lasten van de bijgestelde begroting 2019
Lasten "Het Gegevenshuis"

2019
primair

2019
bijgesteld

Personeel
Salarissen totaal
Vorming opleiding
Wagenpark/reiskosten
Overige personeelskosten
Totaal personeel
Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA
Applicaties bedrijfsvoering
Afschrijving zaaksysteem
Storting reserve ICT
Facilities, randapparatuur buiten contracten
Totaal bedrijfsvoering
Software
Licentiekosten bedrijfsapplicaties
Afschrijvingen
Stelpost innovatie
Totaal software
Inhuur derden
Productie (regulier)
Productie (privacy en informatie)
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke /
adhoc opdrachten en meer extra werk als gevolg
meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)
Accountant
P&O/Boekhouding
Totaal inhuur derden
Onvoorzien
Totaal
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€
€
€
€
€

1.786.973
53.609
25.425
14.183
1.880.190

€
€
€
€
€

2.082.512
52.063
32.000
24.990
2.191.565

€
€
€
€
€
€

222.821
21.783
8.750
35.000
20.340
308.694

€
€
€
€
€
€

213.677
13.830
20.340
247.847

€
€
€
€

247.200
70.428
36.307
353.936

€
€
€
€

347.760
73.500
36.307
457.566

€
€
€

17.548
20.000
61.555

€
€
€

17.548
70.563
61.555

€
€
€
€
€
€

11.355
55.899
166.358
24.896
2.734.074

€
€
€
€
€
€

286.077
13.550
51.112
500.405
24.896
3.422.280

12

Personeel
De begroting 2019 is gebaseerd op de feitelijke salarissen van het personeel zoals van toepassing was
bij de opmaak begin 2018. Ten opzichte van die situatie zijn inmiddels voor 2019 de volgende
wijzigingen opgetreden:

Functie

Schaal

Afdelingsdirecteur
Afdelingshoofd
Senior
Senior
Medewerker
Medewerker
Subtotaal
Detachering
WSP
Totaal

15
12
10
9
8
7

Formatie 2019
primair

Formatie 2019
bijgesteld

2019
bijgesteld

1,00
1,00
5,49
3,89
12,05
2,89
26,32

1,00
1,80
4,69
7,17
14,94
3,60
33,20

€
€
€
€
€
€
€

122.355
141.914
342.859
441.467
820.419
121.223
1.990.236

3,00
29,32

3,00 €
36,20 €

92.276
2.082.512

De post salarissen in de primaire begroting was € 1.786.973,-. Dit betekent een bijstelling van deze post
met € 295.539,- (zie uitsplitsing in onderstaande tabel).

Verklaring salarisstijging
Begroot
Bijgestelde begroting
Verschil
Vacature afdelingshoofd
Vacature GEO-specialist
Vacature landmeter
Vacature BOR
Vacature Riool
Vacature BAG
In- en uit dienst (overname personeel)
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.786.973
2.082.512
295.539
65.000
29.295
33.673
20.204
33.673
33.673
80.021
295.539

Voor het begroten van de salariskosten als de vacatures worden ingevuld is uitgegaan van een
gemiddelde ingangsdatum van 1 april 2019. Voor de begroting 2020 zal uiteraard het volle salarisbedrag
worden meegenomen.
De regel in- en uit dienst heeft betrekking op personeel dat werd overgenomen van gemeenten bij de
overdracht van taken minus vermindering van salaris van personeel dat een voor een kleinere
functie-omvang opteert.
De post vorming opleiding is gerelateerd aan de totale salarissom. Deze wordt normaliter in de
meerjarenperspectief gesteld op 3% van de loonsom. Incidenteel voor 2019 is deze bijgesteld op 2,5%
(€52.063,-). Deze neerwaartse bijstelling komt voort uit de ervaringscijfers van 2018. De verandering
van de populatie door uitbreiding in de loop van 2019 kan er toe leiden dat voor 2020 wel de
oorspronkelijke 3% gehandhaafd moeten worden. Vandaar dat de neerwaartse bijstelling vooralsnog
alleen voor 2019 zal gelden.
Voor wat betreft de kosten wagenpark is er door uitbreiding een zesde auto nodig.
Bij de overige personeelskosten gaat het in hoofdzaak om de kosten die samenhangen met de
werkkostenregeling. Deze landelijk geldende regeling bepaalt dat maximaal 1,2% van het totale fiscale
loon belastingvrij kan worden ingezet voor vergoedingen aan medewerkers, zoals bijdrage
vakbondscontributie, kerstpakketten, afdelingsuitstapjes, etentjes e.d. In de primaire begroting is
abusievelijk uitgegaan van een te laag percentage (0,8%).
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Lasten "Het Gegevenshuis"

2019
primair

2019
bijgesteld

Personeel
Salarissen totaal
Vorming opleiding
Wagenpark/reiskosten
Overige personeelskosten

€
€
€
€

1.786.973
53.609
25.425
14.183

€
€
€
€

2.082.512
52.063
32.000
24.990

Totaal personeel

€

1.880.190

€

2.191.565

Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting en facilities
De kosten voor huisvesting en facilities, ICT en KA nemen iets af door onder meer de iets gunstigere
huisvestingkosten als gevolg van het delen van het pand met de gemeente Landgraaf en een
aanpassing van de afname van facilities op basis van de feitelijke cijfers van de afgelopen jaren.
Applicaties bedrijfsvoering
In de primaire begroting waren opgenomen de jaarlijkse kosten voor onderhoud van een zaaksysteem.
Zoals eerder aangegeven is dit niet in 2018 aangeschaft en zoals het project nu is uitgelijnd, zal pas in
2020 worden besloten tot aanschaf van een dergelijk systeem of een workflowsysteem. Hierdoor
kunnen de kosten voor 2019 worden verlaagd.
Afschrijving en storting reserve
De hiervoor genoemde keuze met betrekking tot het zaaksysteem heeft tot gevolg dat ook geen
afschrijving in 2019 hoeft te worden opgenomen en evenmin een storting in de reserve ICT hiervoor.
Facilities, randapparatuur buiten contracten
Dit betreft de kosten die gemaakt moeten worden buiten de dienstverleningsovereenkomst van
Landgraaf en buiten de facilitering door Parkstad IT. Concreet gaat het dan om drukwerk,
presentatiehulpmiddelen, mobiele devices e.d.

Lasten "Het Gegevenshuis"
Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA
Applicaties bedrijfsvoering
Afschrijving zaaksysteem
Storting reserve ICT
Facilities, randapparatuur buiten contracten
Totaal bedrijfsvoering

2019
primair
€
€
€
€
€
€

222.821
21.783
8.750
35.000
20.340
308.694

2019
bijgesteld
€
€
€
€
€
€

213.677
13.830
20.340
247.847

Software
Op het gebied van software zien we vooral een toename bij de licentiekosten applicaties. Dit is een
logische gevolg van de aanschaf van nieuwe software voor de nieuwe producten (riool, beheer
openbare ruimte), uitbreiding van licenties voor de diverse software als gevolg van de toetreding van
Vaals, Beekdaelen en de toename van productafname door de overige deelnemers. Maar ook de
uitbreiding van de formatie leidt tot ophoging van licenties voor tekenprogramma’s, gis-analyses e.d.
De afschrijvingen nemen met de uitbreiding van de software uiteraard ook toe.
Door de migratie naar de BAG-applicatie van Het Gegevenshuis vervallen bij de deelnemers de eigen
kosten voor de applicatie die men daarvoor in eigen huis had.
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De stelpost innovatie behoeft geen bijstelling.

Software
leverancier
Nedgraphics

Bentley
Centric
Geonovation
Imagem
LNR Globalcom
GIM
LNR Net
Ideoma
Sweco

2019
primair

Pakket
BRK/Wkpb
Geo-cad
Ondersteuning
NedBGT/Nedinwinning
Microstation
BAG + koppeling
Ondersteuning
Licenties
Ondersteuning

FME Desktop
Bluebeam
Obsurv

Totaal software

Software

2019
bijgesteld

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.144
14.994
12.855
30.059
22.168
19.314
5.161
5.899
11.582
14.921
4.829
3.234
4.577
723
87.742

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.992
17.395
18.409
22.205
18.270
48.710
35.335
17.500
24.467
13.093
5.790
3.180
4.500
600
109.314

€

247.200

€

347.760

2019
primair

2019
bijgesteld

Licentiekosten bedrijfsapplicaties

€

247.200

€

347.760

Afschrijvingen

€

70.428

€

73.500

Stelpost innovatie

€

36.307

€

36.307

Totaal software

€

353.936

€

457.566
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Inhuur derden
Bij inhuur derden komen de incidentele lasten die samenhangen met het later uitvoeren van het project
professionalisering bedrijfsvoering, met name op de onderdelen informatiemanagement en privacy, in
de bijgestelde begroting tot uiting. De oorspronkelijk voor 2018 voorziene incidentele kosten zijn in de
bijgestelde begroting 2019 opgenomen.
De grootste incidentele post inhuur derden hangt samen met enerzijds incidentele en ad hoc opdrachten
die de deelnemers in 2019 zullen beleggen bij Het Gegevenshuis. Bij de raming is uitgegaan van
inmiddels opgestarte of nog op te starten pilots voor de inmeting van de huisaansluitingen riool, voor
incidentele werkzaamheden die samenhangen met de overgang van werkzaamheden op het gebied
van de BOR en, vooralsnog, incidentele werkzaamheden inzake advisering riool. Verder is rekening
gehouden met ervaringscijfers van ad hoc opdrachten op de onderdelen landmeten en thematische
tekeningen. Uiteraard staan hier ook incidentele baten van de deelnemers tegenover. Daar waar deze
niet te duiden zijn naar een deelnemer is hiervoor een aparte post incidentele baten opgenomen.
Verder is in deze post rekening gehouden met extra inhuur van personeel als gevolg van meldingen en
mutaties die voortvloeien uit het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’.
De posten voor de accountant, P&O en boekhouding zijn bijgesteld op basis van de rekeningcijfers
2018.

Inhuur derden

2019
primair

2019
bijgesteld

Productie (regulier)

€

17.548

€

17.548

Productie (privacy en informatie)

€

20.000

€

70.563

Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad hoc
opdrachten en extra werk als gevolg van meldingen
waarderen naar gebruiksoppervlakte)

€

61.555

€

61.555

€

-

€

286.077

Accountant

€

11.355

€

13.550

P&O/Boekhouding

€

55.899

€

51.112

Totaal inhuur derden

€

166.358

€

500.405

Onvoorzien
De post onvoorzien behoeft bij deze bijgestelde begroting geen bijstelling.
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1.2 Toelichting op de baten in de bijgestelde begroting 2019
Baten "Het Gegevenshuis"

2019
primair

2019
bijgesteld

Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen
Bijdrage Brunssum
Bijdrage Eijsden-Margraten
Bijdrage Heerlen
Bijdrage Kerkrade
Bijdrage Landgraaf
Bijdrage Simpelveld
Bijdrage Vaals
Bijdrage Voerendaal
Bijdrage Waterschap
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

327.379
135.738
177.042
1.198.668
136.321
296.943
101.500
150.171
109.898
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

472.472
143.668
265.122
1.215.506
136.321
273.407
123.421
147.468
170.222
109.898
75.000

Totaal bijdrage deelnemers

€

2.633.659

€

3.132.504

Bijdrage deelnemers

2018
primair

Aandeel
primair

2019
bijgesteld

Aandeel
bijgesteld

Bijdrage Beekdaelen

€

327.379

12,43%

€

472.472

15,08%

Bijdrage Brunssum

€

135.738

5,15%

€

143.668

4,59%

Bijdrage Eijsden-Margraten

€

177.042

6,72%

€

265.122

8,46%

Bijdrage Heerlen

€

1.198.668

45,51%

€

1.215.506

38,80%

Bijdrage Kerkrade

€

136.321

5,18%

€

136.321

4,35%

Bijdrage Landgraaf

€

296.943

11,27%

€

273.407

8,73%

Bijdrage Simpelveld

€

101.500

3,85%

€

123.421

3,94%

Bijdrage Vaals

€

0,00%

€

147.468

4,71%

Bijdrage Voerendaal

€

150.171

5,70%

€

170.222

5,43%

Bijdrage Waterschap
Bijdrage deelnemers ad hoc
opdrachten

€

109.898

4,17%

€

109.898

3,51%

0,00%

€

75.000

2,39%

Totaal bijdrage deelnemers

€

100,00% €

3.132.504

100,00%

€

-

2.633.659

Bijdragen deelnemers
Alle structurele kosten worden toegerekend naar de producten en diensten waarvoor voor elk
product/dienst een apart productblad is opgesteld. Sommige kosten, zoals personeel primaire proces
en software- of licentiekosten zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een product of dienst. Sommige
kosten, met name de kosten voor ondersteuning bedrijfsvoering worden via een verrekensleutel
toebedeeld aan de producten en diensten.
Per product of dienst zijn met de deelnemers afspraken gemaakt over de te hanteren onderlinge
verdeelsleutel. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van het product BAG tussen de deelnemers die dit
product afnemen, verdeeld op basis van het aantal verblijfsobjecten en de BGT op basis van het aantal
hectaren bebouwd.
Voor het Waterschap Limburg is een apart productblad gemaakt omdat de te maken kosten voor het
beheer van de BGT voor het waterschap een andere dimensie kent dan voor het gemeentelijk beheer
van de BGT.
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Incidentele lasten worden niet in de kostprijs van de producten en diensten meegenomen. Structurele
lasten uiteraard wel.
Al met al zien we dat overall de bijdrage van de deelnemers op de producten waarvan de afname in
2018 was voorzien, niet afwijken. In de bijlage is dit goed te monitoren waar de bijdragen op
productniveau zijn opgenomen. Uiteraard wordt de bijdrage hoger als gevolg van de afname van extra
producten als beheer statische rioolgegevens, beheer openbare ruimte en landmeten.
Alleen bij Landgraaf zien we een afname. Dit heeft te maken met het uitstellen van een pilot voor
rioolbeheer op basis waarvan Landgraaf een definitieve beslissing neemt tot afname van dit product.
Als Landgraaf een definitief besluit heeft genomen, dat zal het beheer voor een half jaar zijn. Met deze
bijdrage is rekening gehouden onder voorbehoud van definitieve besluitvorming.
Dat de bijdrage per product overall niet afwijkt hangt vooral samen met het feit dat de extra lasten zoals
hiervoor vermeld is, kunnen worden opgevangen door de efficiencywinsten als gevolg van
schaalvergroting door nieuwe toetreders, nieuwe producten en uitbreiding bestaande producten.
Nieuw is de post incidentele baten van deelnemers. Zowel aan de lastenkant als aan de batenkant is
een inschatting gemaakt van het effect van incidentele opdrachten buiten de
dienstverleningsovereenkomsten om. Het betreft hier vooral extra, ad hoc opdrachten voor landmeten
en thematische kaarten. De bedragen zijn tot stand gekomen door in meerjarenperspectief de
rekeningcijfers te analyseren.
Overige baten

Overige baten
Bijdragen derden
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Voorziening inhuur derden
Totaal overige baten

2019
primair
€
€
€
€
€

34.681
56.564
9.170
100.415

2019
bijgesteld
€
€
€
€
€

132.882
50.886
9.170
96.839
289.776

Bij de overige baten zien we vooral een forse toename van de bijdragen derden (zie hierna). Verder
zien we hier opgenomen de voorziening die is gevormd via bestemming van het batig saldo van de
rekening 2018. Een voorziening voor inhuur derden, vooral bedoeld ter dekking van de lasten van het
doorschuiven van het project professionalisering informatiemanagement en extra inhuur als gevolg van
meldingen en mutaties in de door Het Gegevenshuis beheerde registraties uit het project ‘waarderen
op gebruiksoppervlak’.
Bijdragen derden
Bij de bijdrage derden is rekening gehouden met inzet van medewerkers bij Sittard-Geleen tot de
geplande toetredingsdatum van 1 april 2019. Verder zien we een structurele afname van diensten door
Mijnwater B.V. en een afname van met name de Kaartviewer met diverse themakaarten door BsGW.
Ook de bijdrage van de provincie voor het databeheer inzake de na-ijleffecten van de steenkolenwinning
is hierbij opgenomen. Tenslotte is de stelpost overige opdrachtgevers op basis van de rekeningcijfers
verhoogd van € 10.000,- naar € 25.000,-.
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Bijdrage derden

2019
primair

2019
bijgesteld

Brandweer

€

3.032

€

3.047

ROW/woningcorporaties
Gemeente Beesel
Gemeente Valkenburg
Gemeente Sittard-Geleen
Parkstad Limburg
Mijnwater B.V.
BSGW
Na-ijleffecten steenkolenwinning
Overige opdrachtgevers (stelpost)
Totaal bijdrage derden

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.397
3.622
4.129
1.475
10.000
34.681

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.458
3.640
4.149
5.280
1.507
2.400
37.900
37.500
25.000
132.882

Aanwending reserve ICT
Ter dekking van de afschrijvingslasten 2019 van de aangeschafte software wordt de (doel)reserve ICT
voor een bedrag van € 50.886,- aangewend. Dit wijkt iets af ten opzichte van de primaire begroting
2019.

Mutaties reserve
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Totaal

2019
primair
€
€
€

56.564
9.170
65.734

2019
bijgesteld
€
€
€

50.886
9.170
60.055

Uitgangpunt is dat de reserve ICT wordt afgebouwd en dat in de toekomst de kosten voor rente en
afschrijvingen rechtstreeks naar de producten worden toegerekend. Mogelijk dat een natuurlijk moment,
bijvoorbeeld forse uitbreiding, kan worden gebruikt om deze omslag in productprijsberekening te maken.
Voorstel aanwending reserve ICT
Met de uitbreiding van het landmeten is het noodzakelijk dat ook de apparatuur wordt uitgebreid.
Een landmeet configuratie kost ca € 60.000,-. Met het oog op de versnelde afbouw van de reserve
ICT wordt voorgesteld om de reserve voor de aanschaf van een landmeet configuratie aan te
wenden.
Aanwending reserve innovatie
Deze reserve is gevormd via resultaatbestemming 2015 en bedoeld voor het project 3D dat in 2016 is
gestart en vooral in 2017 verder werd uitgewerkt. Omdat dit vooral een investering in de software is
geweest, worden de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 (4 jaar) meegenomen en voldaan via
aanwending uit die reserve.
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1.3 Tabellen 2019 conform BBV
Begroting
Lasten
Personeel, PIOFAH, Software, Inhuur
Totaal
Baten
Bijdragen deelnemers
Bijdragen derden
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Voorziening inhuur derden
Totaal
Resultaat voor bestemming
Bestemming ICT reserve

2019
primair

2019
bijgesteld

€
€

2.734.074
2.734.074

€
€

3.422.280
3.422.280

€
€
€
€
€
€
€
€

2.633.659
34.681
56.564
9.170
2.734.074
-

€
€
€
€
€
€
€
€

3.132.504
132.882
50.886
9.170
96.839
3.422.280
-

Lasten "Het Gegevenshuis"

2019
primair

2019
bijgesteld

Personeel
Salarissen totaal
Vorming opleiding
Wagenpark/reiskosten
Overige personeelskosten
Totaal personeel
Ondersteuning bedrijfsvoering
Huisvesting, facilitaire diensten, ICT/KA
Applicaties bedrijfsvoering
Afschrijving zaaksysteem
Storting reserve ICT
Facilities, randapparatuur buiten contracten
Totaal bedrijfsvoering
Software
Licentiekosten bedrijfsapplicaties
Afschrijvingen
Stelpost innovatie
Totaal software
Inhuur derden
Productie (regulier)
Productie (privacy en informatie)
Inhuur i.v.m. uitvoering strategische agenda
Inhuur BAG-BOR-BGT-Riool (voor tijdelijke / ad
hoc opdrachten en meer extra werk als gevolg
meldingen waarderen naar gebruiksoppervlakte)
Accountant
P&O/Boekhouding
Totaal inhuur derden
Onvoorzien
Totaal
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€
€
€
€
€

1.786.973
53.609
25.425
14.183
1.880.190

€
€
€
€
€

2.082.512
52.063
32.000
24.990
2.191.565

€
€
€
€
€
€

222.821
21.783
8.750
35.000
20.340
308.694

€
€
€
€
€
€

213.677
13.830
20.340
247.847

€
€
€
€

247.200
70.428
36.307
353.936

€
€
€
€

347.760
73.500
36.307
457.566

€
€
€

17.548
20.000
61.555

€
€
€

17.548
70.563
61.555

€
€
€
€
€
€

11.355
55.899
166.358
24.896
2.734.074

€
€
€
€
€
€

286.077
13.550
51.112
500.405
24.896
3.422.280
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Software
Licentiekosten bedrijfsapplicaties
Afschrijvingen
Stelpost innovatie
Totaal software

2019
primair
€
€
€
€

247.200
70.428
36.307
353.936

Baten "Het Gegevenshuis"

2019
bijgesteld
€
€
€
€

347.760
73.500
36.307
457.566

2019
primair

Bijdrage deelnemers
Bijdrage Beekdaelen
Bijdrage Brunssum
Bijdrage Eijsden-Margraten
Bijdrage Heerlen
Bijdrage Kerkrade
Bijdrage Landgraaf
Bijdrage Simpelveld
Bijdrage Vaals
Bijdrage Voerendaal
Bijdrage Waterschap
Bijdrage deelnemers ad hoc opdrachten
Totaal bijdrage deelnemers

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Mutaties reserve

2019
bijgesteld

327.379
135.738
177.042
1.198.668
136.321
296.943
101.500
150.171
109.898
2.633.659

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2019
primair

472.472
143.668
265.122
1.215.506
136.321
273.407
123.421
147.468
170.222
109.898
75.000
3.132.504

2019
bijgesteld

Aanwenden reserve ICT

€

56.564

€

50.886

Aanwenden reserve innovatie
Totaal

€
€

9.170
65.734

€
€

9.170
60.055

Voorstel aanwending reserve ICT
Met de uitbreiding van het landmeten is het noodzakelijk dat ook de apparatuur wordt uitgebreid.
Een landmeet configuratie kost ca € 60.000,-. Met het oog op de versnelde afbouw van de reserve
ICT wordt voorgesteld om de reserve voor de aanschaf van een landmeet configuratie aan te
wenden.
Daar dit een voorstel is, is dit nog niet verwerkt in bovenstaande en andere tabellen in deze bijgestelde
begroting.
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1.4 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden
Totalen taakvelden

2019
primair

2019
bijgesteld

lasten
baten

€ 2.699.074
€ 2.668.340

€ 3.422.280
€ 3.265.386

geraamd totaal saldo

€

-30.734

€

-156.894

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves
voorziening inhuur derden
geraamd resultaat

€
€

65.734
35.000

€

60.055

€

-

€
€

96.839
0

Taakveld 020
Burgerzaken (GEO)

2019
primair

2019
bijgesteld

lasten
baten

€
€

733.250
717.558

€
€

965.246
924.131

geraamd totaal saldo

€

-15.692

€

-41.115

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€
€

50.692
35.000

€

41.115

geraamd resultaat

€

-

€

0

Taakveld 210
Verkeer en vervoer (databeheer grijs)

2019
primair

2019
bijgesteld

lasten
baten

€
€

23.722
22.972

€
€

99.394
99.394

geraamd totaal saldo

€

-750

€

-0

€

-0

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

750

geraamd resultaat

€

-

Taakveld 570
Openbaar groen (databeheer groen)

2019
primair

2019
bijgesteld

lasten
baten

€
€

23.722
22.972

€
€

70.244
70.244

geraamd totaal saldo

€

-750

€

-0

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

750

geraamd resultaat

€

-

€

-0
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Taakveld 720
Riolering (databeheer statische rioolgegevens)

2019
primair

2019
bijgesteld

lasten
baten

€
€

357.743
356.993

€
€

414.120
414.120

geraamd totaal saldo

€

-750

€

-0

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

750

geraamd resultaat

€

-

€

-0

Taakveld 810
Ruimtelijke ordening (BGT)

2019
primair

2019
bijgesteld

lasten
baten

€
€

890.421
882.858

€
€

920.803
907.093

geraamd totaal saldo

€

-7.563

€

-13.710

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

7.563

€

13.711

geraamd resultaat

€

-

€

0

Taakveld 830
Wonen en bouwen (BAG)

2019
primair

2019
bijgesteld

lasten
baten

€
€

670.215
664.986

€
€

855.634
850.405

geraamd totaal saldo

€

-5.229

€

-5.229

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

5.229

€

5.229

geraamd resultaat

€

-

€

-

1.5 Risico’s
Bij de opmaak van deze bijgestelde begroting 2019 zijn in financiële zin de volgende risico’s te melden:
1) Extra inhuur als gevolg van het project waarderen op basis van verblijfsoppervlak
Hoewel er een zo goed mogelijke inschatting is gemaakt wat het project waarderen op basis van
verblijfsoppervlak aan meldingen en mutaties voor de basisregistraties kan opleveren, is en blijft het een
inschatting waarvoor geen (landelijke) kengetallen bestaan. Wel is gekeken naar ervaringen van een
project bij Zwolle en is dit vertaald naar de situatie van Het Gegevenshuis. De inschatting is dat met de
nu opgenomen bedragen voor inhuur derden een en ander gerealiseerd kan worden. De inschatting
van het risico is klein.
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2) Privacybescherming en informatiebeveiliging, informatiemanagement en archief
Daar het project (behoudens privacy) in tijd vooral verschoven is van 2018 naar 2019 wordt de
risicobeschrijving van de bijgestelde begroting 2018 hier herhaald:
Ingevolge de aangescherpte (Europese) regels dient de organisatie van Het Gegevenshuis op een
aantal punten aangepast te worden. Dit is ook voorzien in deze bijgestelde begroting. Dit is evenwel
een raming die niet, zoals alle overige posten, gebaseerd is op voorcalculatie wegens het ontbreken
van kengetallen. Met de uitbreiding van personeel in de bedrijfsbureau-achtige functie en de inhuur van
derden is de raming dat hiermee voldoende invulling kan worden gegeven en dat stelselmatige opbouw
naar ISO-certificering kan worden opgepakt. Dat het risico van overschrijding zich voor zou kunnen
doen, wordt met deze raming niet groot geacht. Maar het is natuurlijk nieuwe materie waar weinig tot
geen kengetallen over bestaan, vandaar dat het wel hier genoemd wordt zonder dat een inschatting van
de omvang van het risico kan worden gemaakt.
3) Overige risico’s
Omdat Het Gegevenshuis begroot op basis van voorcalculatie (werkelijke salarissen en werkelijke
contracten) en op basis van ontwikkelde kengetallen, is de kans op overige financiële risico’s zeer klein.
Dit geldt zeker nu ook voor invulling van de strategische agenda sinds 2018 structurele middelen zijn
opgenomen.
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D. Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting- en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste
de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:
1. Lokale heffingen
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Bedrijfsvoering
6. Verbonden partijen
7. Grondbeleid
De paragrafen “lokale heffingen”, “verbonden partijen” en “grondbeleid” zijn op Het Gegevenshuis niet
van toepassing, omdat Het Gegevenshuis niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in
verbonden partijen en geen gronden in bezit heeft. De overige paragrafen worden hieronder toegelicht.

Ad 2. Weerstandsvermogen
Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële positie
van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting en de
jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden gehouden.
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de
risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken
uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd en
weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de
hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is
gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt.
Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert
alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover
staat.
Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de
meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen
en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico’s)
af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s
waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten
(risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te
leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten
worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van
ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per
product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico’s) dan
dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan deze
onvoorziene kosten.
Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel
ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via
een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en
diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre functioneert
en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen te stellen
(behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld via de
gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten.
Zo komen bijvoorbeeld risico’s voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te
liggen bij de deelnemer die hiertoe besluit.
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Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of medewerkers in vast
dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst structurele afname van
producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten en diensten zal er altijd
gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.
Algemene reserve
De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in
een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde
bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde reserve
(bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is hier ook
geen noodzaak voor.
Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen
van ontwikkelingen vanaf 2019, maar deze worden in de begroting opgenomen.
Reserve ICT-investeringen
De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en
was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de
landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal
samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden de
incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort in de
reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en afschrijving kon
worden voldaan. Conform het in de begroting opgenomen bedrag werd op die manier een storting
ad € 60.000,- in 2018 gedaan.
In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste storting
in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten die
samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van producten en
diensten.
Een voorstel voor afbouw van de reserve is opgenomen in deze bijgestelde begroting, namelijk het
aanwenden van € 60.000,- voor de aanschaf van een landmeetconfiguratie.
Reserve Innovatie
Met de resultaatsbestemming jaarrekening 2015 is een reserve voor innovatie gevormd van € 40.000,Het Algemeen Bestuur heeft in 2016 besloten dat deze reserve kan worden aangewend voor het project
3D. Hiervan werd € 3.500,- besteed in 2016 en is het overige in 2017 besteed. Hiermee is deze reserve
besteed en zullen de kosten voor rente en afschrijving vanaf 2018 vier jaren deze reserve worden
aangewend.
Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie van
de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de
balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte en
lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.
Solvabiliteitsratio

01-01-2018

Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio

(A)
(B)
(A/B)

€ 338.659,82 € 386.546,33
€ 1.112.609,55 € 996.227,54
30,44%
38,80%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is de
netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale schuld
met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke zaak.
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan dragen.
Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal uitgedrukt in
procenten wordt de netto schuldquote genoemd.
Schuldratio
Schulden:

Vorderingen:

Schulden -/- vorderingen
Inkomsten voor bestemming
reserves

Netto schuldquote

01-01-2018

31-12-2018

Langlopende schulden
Vlottende passiva
Overlopende passiva
Vorderingen
Liquide middelen
Overlopende activa
(A)

€
€
€
€
€
€
€

673.540,82
100.408,91
-391.952,09
-519.558,92
-58.608,86
-196.170,14

€
€
€
€
€
€
€

496.108,49
113.149,22
-281.025,16
-465.249,06
-45.607,46
-182.623,97

(B)

€

2.686.854,90

€

3.055.581,53

(A/B)

-7,30%

-5,98%

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 130% uitkomt.
Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het licht
voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van financiële
tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de netto
schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%. Het Gegevenshuis heeft geen
enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uitziet:

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de
orde.
Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator
“grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.
Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor
Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is
dit lastig om in deze definitie te vatten. Als indicator kunnen we hierbij nemen de incidentele lasten
versus de begrote lasten totaal. Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2018 als volgt
worden berekenend:
Totale incidentele lasten / totaal lasten = 126.958 / 2.653.702 = 4,78%.
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Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke regeling
Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator “belastingcapaciteit” is dan
ook niet van toepassing.

Ad 3. Onderhoud kapitaalgoederen
Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten overgenomen
van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een lease constructie. In
de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen (kantoor)inventaris was ook
al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst afgenomen van Parkstad IT waar
een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.
De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende software
en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICT-reserve). In de
toekomst zullen de afschrijvingskosten rechtstreeks aan de producten en diensten worden toegerekend
en zal afbouw van de ICT-reserve plaats vinden.

Ad 4. Financiering
Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht
een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te
nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per
kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en
salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening
courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd
dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening
courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd
het geval kunnen zijn omdat de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.
Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en
debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de
financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en
renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is aan
de financiering door middel van korte en lange schuld.
Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen
voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is
normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal
toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet.
Voor 2019 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:
a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2019:
b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:
Toegestane kasgeldlimiet voor 2019 (a) x (b):

€ 2.734.074
8,20%
€ 224.194

De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar.
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De gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:
Jaar

Gemiddelde netto
vlottende schuld

Kasgeldlimiet

Gemiddelde ruimte
binnen de
kasgeldlimiet

452.076
376.949
2.077
61.862

95.241
169.002
179.529
174.612

-356.835
-207.947
177.452
112.750

2015 (2e halfjaar)
2016
2017
2018

In 2015 en 2016 was sprake van een negatieve ruimte binnen de kasgeldlimiet omdat de
gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis bij haar oprichting op 1 juli 2015 geen beschikking had
over eigen liquide middelen. In de loop van 2016 is het liquiditeitensaldo verbeterd.
In 2017 en 2018 is het liquiditeitensaldo positief.
Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. Omdat
Het Gegevenshuis nog geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet op.
Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.
Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning
waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting
tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het liquiditeitenrisico
beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal hebben deze extra
opdrachten een geringe financiële omvang.
Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de financiële
activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is voor
Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta,
dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Debiteurenrisico’s
Dit betreft het risico dat we vorderingen op debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken.
Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk diensten verleend aan gemeenten en andere openbare
lichamen is het debiteurenrisico klein. In het geval dat een vordering, ook na aanmaning en
ingebrekestelling, niet via het minnelijke traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject opgestart
worden.
Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt
bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet wordt
overschreden.
Als uitgangspunt geldt verder, dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de
elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt
Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de
Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.
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Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden Limieten hoger dan
€ 224.194,- (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist. Voor het
maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan
benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.
Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van
Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben
eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.
EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het
begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMU-saldo.
Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het
verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land
geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).
Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel
geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die nodig
wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele
referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend
zijn, meerjarig overschreden worden.
Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden wordt, is het voor individuele
overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden te sturen.
Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3 %) maximaal 0,3 % van het BBP mag
bedragen. Momenteel bekijkt de minister van Financiën of de referentiewaarde van 0,4% verder
verlaagd kan worden naar 0,3%. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de
referentiewaarde worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam
berekend. Wel is het mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te
berekenen. Voor de meerjarenbegroting gebeurt dit door middel van de geprognosticeerde balans.
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ACTIVA

Saldo

Mutatie

Saldo

Mutatie

Saldo

01-01-19

2019

01-01-20

2020

01-01-21

Vaste activa

204.346

-13.500

190.846

-75.055

115.791

Materiële vaste activa

204.346

-13.500

190.846

-75.055

Investeringen met een economisch nut

204.346

-13.500

190.846

-75.055

PASSIVA

Saldo

Mutatie

Saldo

Mutatie

Saldo

01-01-19

2019

01-01-20

2020

01-01-21

Vaste passiva

386.970

-101.766

284.780

-75.055

209.725

115.791

Eigen vermogen

386.546

-101.766

284.780

-75.055

209.725

115.791

Bestemmingsreserves

247.997

-60.055

187.942

-75.055

112.887

0

96.838

96.838

0

96.838

138.549

-138.549

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening inhuur derden

Saldo van baten en lasten 2018

Voorzieningen
Ontvangen waarborgsommen

Vlottende activa

791.882

-537.820

254.062

0

254.062

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

281.025

-281.025

0

0

-1

Vorderingen op openbare lichamen

274.585

-274.585

0

0

0

6.440

-6.440

0

0

0 Overige schulden

465.249

-256.794

208.455

0

208.455

45.607

-1

45.606

0

45.606

0

0

0

0

Overige vorderingen

Liquide middelen

Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
Nog te ontvangen bijdragen van overige
overheid
Overige overlopende activa

Totaal activa
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Vlottende passiva

609.258

-449.554

159.704

0

159.704

Netto vlottende schuld met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar

496.108

-449.554

46.554

0

46.554

496.108

-449.554

46.554

0

46.554

113.149

0

113.149

0

113.149

25.096

0

25.096

0

25.096

Overlopende passiva

0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
Vooruit ontvangen bijdragen van overige
1.782 overheid

1.782

0

1.782

0

43.825

0

43.825

0

43.825

996.228

-551.320

444.908

-75.055

369.853

424

Overige overlopende passiva

Totaal passiva
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4.899

0

4.899

0

4.899

83.154

0

83.154

0

83.154

996.228

-551.320

444.908

-75.055

369.853

Ad 5. Bedrijfsvoering
Door de nieuwe toetreder gemeente Vaals, het ruimer productenpallet van de gemeente Beekdaelen
en de uitbreiding van productafname beheer riool en grijs en groen is de formatie met 5,5 fte
toegenomen, waarvan 0,8 fte voor de functie afdelingshoofd.
De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente
Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door
bedrijfsarts/ARBO loopt een soort nul-urencontract met private aanbieders.
Voor financiën, informatiemanagement, privacy, procesmanagement heeft Het Gegevenshuis aan eigen
formatie 1,8 fte.
De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering wordt afgenomen bij Parkstad IT.
Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het
primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en
verlofregistratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente
Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.
In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd
op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting
van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten
ontwikkeld.
De (mogelijke) aanschaf van een zaaksysteem is vooralsnog doorgeschoven naar 2020.
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BIJLAGE
Bijdragen deelnemers

Bijdrage Beekdaelen
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Riool
Thematische tekeningen
Wibon/KlicWin jaarlijks
Wibon/KlicWin initieel
Overige initiële kosten
Totaal
Bijdrage Brunssum
BGT/Imgeo
Landmeten
Riool
Subtotaal
BOR eenmalig
Wibon/KlicWin jaarlijks
Wibon/KlicWin initieel
Totaal
Bijdrage Eijsden-Margraten
BAG
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Subtotaal
BOR
Riool
Wibon/KlicWin jaarlijks
Wibon/KlicWin initieel
Overige initiële kosten (BAG)
Totaal
Bijdrage Heerlen
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Huisaansluitingen
Riool
Thematische tekeningen
Onroerend goed/transacties
Subtotaal
Overige initiële kosten
Totaal
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2019
primair
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

2019
bijgesteld
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

108.081
141.252
62.560
7.053
45.052
10.000
51.706
8.775
2.980
2.150
32.863
472.472

€
€
€
€
€
€
€
€

75.146
15.253
45.339
135.738
135.738

€
€
€
€
€
€
€
€

75.146
15.253
45.339
135.738
1.900
2.980
3.050
143.668

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

77.757
77.302
2.397
19.586
177.042
177.042

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

77.757
77.302
2.397
19.586
177.042
45.133
32.712
2.980
2.150
5.106
265.122

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

328.009
208.643
29.150
13.754
40.475
261.550
20.906
149.992
130.339
15.849
1.198.668
1.198.668

€
328.009
€
208.643
€
29.150
€
13.754
€
40.475
€
261.550
€
20.906
€
149.992
€
130.339
€
15.849
€ 1.198.668
€
16.838
€ 1.215.506
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Bijdrage Kerkrade
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Totaal
Bijdrage Landgraaf
BAG
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool*
Subtotaal
Overige initiele kosten (BAG)
Totaal
Bijdrage Simpelveld
BAG
BGT/Imgeo
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool
Subtotaal
Wibon/KlicWin jaarlijks
Wibon/KlicWin initieel
Overige initiële kosten
Totaal
Bijdrage Voerendaal
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Huisaansluitingen
Riool
Thematische tekeningen
Subtotaal
Wibon/KlicWin jaarlijks
Wibon/KlicWin initeel
Overige initiële kosten
Totaal
Bijdrage Vaals
BAG
BGT/Imgeo
BOR
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool
Overige initiële kosten
Totaal
Bijdrage Waterschap
BGT Waterschap
Totaal
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€
€
€
€

104.224
5.351
26.746
136.321

€
€
€
€

104.224
5.351
26.746
136.321

€
€
€
€
€
€
€
€

123.759
87.953
4.265
23.684
57.283
296.943
296.943

€
€
€
€
€
€
€
€

123.759
87.953
4.265
23.684
28.641
268.302
5.106
273.407

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

37.340
33.979
2.330
14.841
13.012
101.500
101.500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

37.340
33.979
2.330
14.841
13.012
101.500
2.980
2.150
16.790
123.421

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.703
46.525
17.042
2.422
15.372
4.015
2.482
17.328
6.281
150.171
150.171

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.703
46.525
17.042
2.422
15.372
4.015
2.482
17.328
6.281
150.171
2.980
2.150
14.922
170.222

€
€
€
€
€
€
€
€

40.615
22.171
13.852
2.397
15.076
18.238
35.119
147.468

€
€

109.898
109.898

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

109.898
109.898
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Bijdrage Nuth
Imgeo/BGT
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool
Totaal
Bijdrage Onderbanken

€
€
€
€
€

64.691
2.513
16.409
21.257
104.869

€
€
€
€
€

-

Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
GEO-info
Riool
Totaal
Bijdrage Schinnen

€
€
€
€
€
€

31.561
24.610
2.330
13.859
11.133
83.493

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€
€

5.437
47.701
38.396
2.330
15.542
9.422
20.188
139.017

€
€
€
€
€
€
€
€

-

€

2.633.659

€

3.057.504

Landmeten
Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
GEO-info
Them. Tekeningen
Riool
Totaal
Bijdrage deelnemers totaal

* voor de gemeente Landgraaf is er nog geen formeel besluit genomen m.b.t. riool

Bijstelling begroting 2019, versie 1.0

35

BIJLAGE
Bestuursnotitie
Datum
Onderwerp

26 juni 2019
Zienswijze gewijzigde begroting 2019

De gewijzigde begroting 2019 van Het Gegevenshuis is op 29 maart 2019 overeenkomstig de wet
gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg voor het geven van de zienswijze.

Overzicht reacties

Het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis,

Mr. R.J.H. Vlecken
Voorzitter.

Bijstelling begroting 2019, versie 1.0

Mr. J.M.M. Leenen MFM
Directeur/secretaris.
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Aantal stemmen deelnemers bijgestelde begroting 2019
Bijdrage deelnemers 2019
Bijdrage Beekdaelen
Bijdrage Brunssum
Bijdrage Eijsden-Margraten
Bijdrage Heerlen
Bijdrage Kerkrade
Bijdrage Landgraaf
Bijdrage Simpelveld
Bijdrage Vaals
Bijdrage Voerendaal
Bijdrage Waterschap
Totaal bijdrage deelnemers
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Basis Oprichter
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

472.472
143.668
265.122
1.215.506
136.321
273.407
123.421
147.468
170.222
109.898
3.057.504

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
7

Per ton

Totaal

4
1
2
12
1
2
1
1
1
1
26

6
3
3
14
3
4
3
2
3
2
43
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Lijst afkortingen










BAG
BGT
BOR
BRK
BRO
BRT
BRZO
BBV






DVO
GIS
GBKN
GBRD/BAG-Geo







GPS
HR21
IMbgt
IMgeo
INSPIRE








LV
RRGS
SAGEO
SSC
SSH
SVB-BGT



PIOFAH








WION
WkPB
WOZ
Wro
Wrzo
WSP

Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Beheer Openbare Ruimten
Basisregistratie Kadaster
Basisregistratie Ondergrond
Basisregistratie Topografie
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten
Dienstverleningsovereenkomst
Geo Informatie Systeem
Grootschalige Basiskaart Nederland
De afdeling basisregistraties en geometrie van de
Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als
organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
Global Positioning System
Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
Informatiemodel bgt
Informatiemodel geometrie
Europese wetgeving uniforme registratie geo-datasets
leefomgeving
Landelijke Voorziening
Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
Stichting Arbeidsmarkt Geo
Smart Services Campus
Smart services Hub
Samenwerkingsverband van Bronhouders-Basisregistratie
Grootschalige Topografie
Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
automatisering en huisvesting
Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten
Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
Wet waardering onroerende zaken
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet rampen en zware ongevallen
Werkgeversservicepunt Parkstad
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1 Raadsvoorstel 46 Het Gegevenshuis (bijlage) voorlopige jaarrekening 2018.pdf

Jaarrekening 2018
voorlopig

Voorlopige vaststelling in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 maart 2019.
Voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van
het Waterschap Limburg per 29 maart 2019.
Definitief vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2019.
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Voorwoord
In de periode rond de oprichting van de Smart Services Campus werd het adagium gebezigd ‘data is
de steenkool van deze tijd’. Dit adagium kreeg destijds de nodige kritiek. De een meende dat het
taalkundig onjuist is omdat data meervoud is en het dus zou moeten luiden: ‘data zijn de steenkool
van deze tijd’. De ander had kritiek vanwege het feit dat iets wat mogelijkheden en kansen biedt (data)
niet geassocieerd moet worden met iets dat als vervuilend en niet-duurzaam te boek staat (steenkool).
Ik houd mij ver van deze discussies, noch wil ik een oordeel over het adagium vellen. Maar
opmerkelijk is wel dat net Het Gegevenshuis de begrippen data en steenkool bij elkaar brengt.
De bestuurders van de gemeenten waar in het verleden in de grond activiteiten hebben plaats
gevonden die te maken hebben met steenkolenwinning zien in Het Gegevenshuis dè organisatie die
een belangrijke ondersteunende rol kan bieden aan een op te richten ‘kennis- en expertisecentrum
na-ijleffecten steenkolenwinning’. Data van steenkolenwinning, gangenstelsels, schachten,
saneringen, data van de na-ijleffecten (bodembeweging, grondwatervervuiling, mijngas), data van
daarmee samenhangend onderzoek en maatregelen. Als de colleges van burgemeester en
wethouders begin 2019 hierover een positief besluit nemen, gaat Het Gegevenshuis ervoor zorgen dat
deze (big)data over de niet-duurzame steenkool duurzaam toegankelijk wordt en blijft. Prachtig toch
hoe twee economische pijlers in de Limburgse geschiedenis uit twee verschillende tijdperken in één
organisatie bij elkaar worden gebracht. Zou het toeval zijn dat dit gebeurt in de gemeente waar op een
steenberg nieuwe economische bedrijvigheid is gevestigd?
Er is nog een verbinding tussen steenkool en Het Gegevenshuis: de kleur zwart. Het is
Het Gegevenshuis ook, of liever gezegd wederom, gelukt om in 2018 zwarte cijfers te schrijven. Je
zou dus kunnen zeggen dat je als deelnemer ‘er warmpjes bij zit’. Of een ‘koempelmentaliteit’ van de
medewerkers hieraan debet is, zou ik niet durven te zeggen, maar dat er hard ‘gebikkeld’ wordt, mag
wel duidelijk zijn. Als degene die ‘d’r vuhshammer’ mag hanteren bij de bestuursvergaderingen, ben ik
trots op de resultaten die behaald zijn en de prestaties die geleverd zijn. Als bestuurders moeten we
ervoor zorgen dat Het Gegevenshuis over adequaat ‘geschier’ blijft beschikken en ‘d’r blech’ altijd
bijgevuld wordt om door te pakken op de pijlers innovatie en groei.
Eén van onze afwegingen om Het Gegevenshuis in 2015 op te richten, is de kracht om alle object- en
ruimtegerelateerde data integraal te beheren. Inmiddels is het besef gemeengoed geworden dat we in
Nederland moeten komen tot een integrale objectenregistratie waarin BGT, BAG, WOZ (en op termijn
BOR) opgaan. VNG, Ministerie en Waarderingskamer zijn inmiddels voorvechters geworden. Dit
betekent dat gemeenten die thans een en ander versnipperd georganiseerd hebben, in de toekomst
‘gegevenshuisachtige’ constructies zullen moeten gaan hanteren. Dan geeft het toch een rustig gevoel
als je nu al deelnemer bent van Het Gegevenshuis en voor genoemde basisregistraties volledig wordt
ontzorgd. Het is goed om te zien hoe Het Gegevenshuis samen met BsGW momenteel onderzoekt
hoe op deze ontwikkeling kan worden voorgesorteerd en welke kansen de wetswijziging biedt waarbij
in 2022 waarderen op basis van m2 in plaats van m3 verplicht wordt. In 2019 kunnen we voorstellen
verwachten op basis van dit onderzoek.
Het doet ons als bestuur deugd dat de groei doorzet. We mochten Eijsden-Margraten in 2018
verwelkomen en de gemeente Vaals is per 1 januari 2019 deelnemer. Door de fusie van Nuth,
Onderbanken en Schinnen zijn ook meer taken belegd bij Het Gegevenshuis. Er lopen de nodige
pilots voor wat betreft het afnemen van het product huisaansluitingen riool en inmiddels hebben de
gemeenten Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld, Eijsden-Margraten, Vaals en (gedeeltelijk) Heerlen
besloten dat het databeheer van de openbare ruimte belegd wordt bij Het Gegevenshuis. Over de
brede linie zien we een (forse) toename van landmeetkundige opdrachten en thematische kaarten.
Het proces van toetreding door de gemeente Sittard-Geleen is eind 2018 weer opgepakt en er wordt
nu gekoerst op besluitvorming rond 1 april 2019.
De groei vraagt ook verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Hierin zijn in 2018 belangrijke
stappen gezet. Personeel werd aangetrokken op specifieke taken als planning en control, informatieen procesmanagent en privacy-/informatiebeveiliging.

Jaarrekening 2018, versie 1.0

4

Gestart is met een tweejarentraject om uiteindelijk te komen tot ISO-certificering op diverse fronten.
In 2019 wordt verder invulling gegeven aan de uitbreiding en verankering van de sturing van de
organisatie. Ook op het gebied van innovatie is in 2018 structurele capaciteit vrijgemaakt.
Ik zou zeggen, neem een ‘bussel spitze’, voor de liefhebbers een ‘prumke sjiek’ erbij en ga er maar
eens goed voor zitten.
Veel leesplezier in deze jaarrekening van de ‘datafrontsoldoate’ van Het Gegevenshuis. ‘Glück auf!’

Mr. R.J.H Vlecken, voorzitter.
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Inleiding / samenvatting resultaten
Algemeen
De te behalen resultaten door Het Gegevenshuis zijn helder en transparant vastgelegd in de
dienstverleningsovereenkomsten en bijbehorende productbladen, waarbij de kwaliteitsindicatoren en
bijbehorende normen, doorlooptijden en hoeveelheden in meetbare getallen zijn vastgelegd. Over de
geleverde prestaties legt Het Gegevenshuis per kwartaal verantwoording af aan de opdrachtgevende
gemeenten en het Waterschap Limburg door de overeengekomen prestaties af te zetten tegen de
feitelijk geleverde prestaties. De opdrachtgever kan dus het hele jaar door de rol van regievoerder op
de output waarmaken aan de hand van objectieve, meetbare criteria. De resultaten van een
jaarrekening op het gebied van de geleverde output en kwaliteit zijn als zodanig dan ook geen
verrassing voor de opdrachtgever. In 2016 werd de wijze van verantwoording en weergave samen met
de contractmanagers verder ontwikkeld en vanaf 2017 is er een uniform model dat de instemming
heeft van alle contractmanagers.
In deze jaarrekening kunnen we ten aanzien van de geleverde prestaties, waarover in de
kwartaalrapportages reeds verantwoording werd afgelegd, kort zijn. De overeengekomen prestaties
werden of geheel behaald of er was incidenteel sprake van een logisch verklaarbare afwijking. Om de
afgesproken prestaties te leveren, waren kort door de bocht die middelen nodig die ook vooraf waren
gecalculeerd. Dit duidt erop dat de kengetallen die Het Gegevenshuis hanteert voor de berekening
van de benodigde middelen per prestatie valide zijn. Afwijkingen in de rekening ten opzichte van de
begroting hangen in hoofdzaak samen met extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting,
dan wel de invoering van nieuwe producten en diensten waarover besluitvorming heeft
plaatsgevonden na vaststelling van de (gewijzigde) begroting. Hiervoor werden extra kosten gemaakt,
maar stonden evenredig ook extra inkomsten tegenover. Ook hier zijn geen wezenlijke afwijkingen
tussen voorcalculatie en feitelijkheid te constateren.
Kort samengevat: Het Gegevenshuis heeft geleverd wat vooraf is afgesproken met de deelnemers
tegen de kosten als geprognosticeerd in de begroting. Met name doordat een breed project in het
kader van professionalisering bedrijfsvoering en informatiemanagement voor een belangrijk deel
doorschuift naar 2019 en daarmee samenhangend in 2018 geen zaaksysteem werd aangeschaft, is
overall sprake van een batig saldo van afgerond € 138.549,-.

Taakvelden in de jaarrekening
In feite wordt de programmabegroting bepaald door de optelsom van de gesloten dienstverleningsovereenkomsten met bijbehorende productbladen.
Hierin staat bepaald wat Het Gegevenshuis moet bereiken in dat begrotingsjaar van welke kwaliteit en
met welke doorlooptijden en hiervoor stellen de deelnemers de middelen beschikbaar op basis van
een transparante voorcalculatie. Wat dan nog rest is de strategische agenda van Het Gegevenshuis
die rust op de pijlers groei en innovatie. Als groei- en innovatie-ontwikkelingen tot positieve
besluitvorming leiden, krijgen deze ook weer hun vertaling in de dienstverleningsovereenkomsten en
bijbehorende productbladen en volgt de structurele beheersituatie.
De bijgestelde begroting van 2018 is gebaseerd op het nieuwe BBV waarbij sprake is van een indeling
in taakvelden. Zo is de bijgestelde begroting van 2018 gesplitst in de taakvelden 020 Burgerzaken,
210 Verkeer en Vervoer, 570 Openbaar Groen, 720 Riolering, 810 Ruimtelijke Ordening en 830
Bouwen en Wonen. De jaarrekening is nu voor het eerst op deze taakvelden ingericht.

Financiële resultaten
De exploitatierekening laat een batig saldo zien van € 138.549,- Op hoofdlijnen wordt dit batig saldo
veroorzaakt door het volgende:
Over het geheel genomen zien we dat de lasten hoger uit zijn gekomen dan de begroting, maar daar
staan extra inkomsten tegenover wegens werkzaamheden die verricht werden op opdrachten die niet
waren voorzien in de begroting. Daarenboven worden de extra lasten veroorzaakt door incidentele
opdrachten van deelnemers (vaak land-meetwerkzaamheden) en de toekomstige deelnemers
(ondersteuning bij BAG) Sittard-Geleen en Vaals.
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Verder werd uit de post salarissen een deel aangewend voor innovatie. Voor innovatie werd tot en met
het eerste kwartaal ontwikkelcapaciteit ingehuurd van PIT. Inmiddels is deze capaciteit structureel aan
de formatie toegevoegd, vandaar dat de lasten terecht komen op personeel. De overschrijding van het
wagenpark hangt samen met de groei. Hier staan ook extra inkomsten tegenover.
De applicaties eigen bedrijfsvoering vallen lager uit, vanwege het zaaksysteem dat vooruitgeschoven
is naar 2020. Tevens was er minder inhuur nodig voor de begeleiding op het gebied van privacy
beheersing. De huisvestiging/ICT wat betreft werkplekken valt lager uit, omdat de kosten van de
uitbreiding van werkplekken in 2018 door Parkstad IT met ingang van 2019 doorberekend worden.
De hogere licentiekosten bedrijfsapplicaties (o.a. Centric BAG) zijn te verklaren door enerzijds
uitbreiding van producten, alsmede extra licenties die verband houden met de groei.
Doordat er meer opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten en meer opdrachten van
derden zijn geweest, is de inhuur van derden ook hoger. Een andere oorzaak voor de onvoorziene
inhuur is langdurige ziekte. Bovendien werd er personeel ingezet bij aspirant toetreders. Behalve bij
de inhuur wegens ziekte staan hier uiteraard ook extra baten tegenover.
De post onvoorzien hoefde voor ruim € 22.000,- minder dan begroot te worden aangewend en draagt
dus bij aan het positieve resultaat.
Bij de opstart van Het Gegevenshuis werd geen weerstandsvermogen vastgesteld. Voor wat betreft
het weerstandsvermogen kan gesteld worden dat dit voor een organisatie als Het Gegevenshuis ook
niet nodig is omdat positieve of negatieve resultaten ten gunste/ten laste komen van de deelnemers
naar rato van de bijdrage. Bovendien hangen deze resultaten altijd samen met producten of diensten
die onderdeel zijn van de dienstverleningsovereenkomst en zijn de risico’s in verhouding klein.
Het Algemeen Bestuur heeft bij de bijgestelde begroting van 2018 besloten dat in 2018 de laatste
storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten
die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van
producten en diensten.
Het resultaat in hoofdlijnen:
01-01-2018
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat

€
€
€

31-12-2018

338.660 €
773.950 €
- €

Begroting
Lasten totaal
Baten totaal
Resultaat voor bestemming

€
€
€

Resultaatbestemming

2.653.702
2.638.271
-

Realisatie
€
€
€

Begroting

2.780.660
2.882.537
101.877
Realisatie

- €
23.814 €
9.170 €
- €

101.877
27.502
9.170
138.549

Voorziening inhuur derden

€

96.838

Terugstorting aan deelnemers

€

41.711

Resultaat voor bestemming
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Resultaat na bestemming

€
€
€
€

386.546
609.258
138.549

Voorstel resultaatbestemming
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Toelichting resultaatbestemming 2018
Het niet doorgaan van uitgaven die in 2018 waren gepland voor de professionalisering van de
bedrijfsvoering, met name op het gebied van informatiemanagement, is de belangrijkste veroorzaker
van het batig saldo 2018. De te verwachten uitgaven (ruim € 60.000,-) schuiven vanwege het later
kunnen opstarten van het project grootdeels door naar 2019. In die zin is het logisch dat dit gedeelte
van het batig saldo ook doorschuift naar 2019. Hierbij zijn nog de volgende opmerkingen te plaatsen:

Gevolgen van het project ‘waarderen op verblijfsruimte’ door BsGW
Met de groei van deelnemers en afname van producten en diensten door de huidige deelnemers,
ontstaan efficiencyvoordelen door de schaalvergroting. Evenwel voor het jaar 2019 met uitloop naar
2020 is nog een zeer intensief project aan de orde:
Het Gegevenshuis werkt nauw samen met BsGW in het project ‘waarderen op gebruiksoppervlakte’
(m2 in plaats van m3). De kosten die rechtstreeks met dit project samenhangen worden gedragen
door de bijdragen van de gemeenten aan BsGW. Hier staat Het Gegevenshuis buiten. Dit project heeft
evenwel ook gevolgen voor het beheer van de overige basisregistraties. Doordat pand voor pand
gecontroleerd wordt op geometrie en objectkenmerken, zullen alle geconstateerde verschillen gemeld
worden aan de beheerders van de BAG en de BGT (met mogelijke uitwerking naar BOR). Omdat bij
de initiële vulling van de BAG en de BGT bij de opstart werd gewerkt met geconverteerde bestanden,
is de verwachting dat dit tot nodige meldingen zal leiden. In ieder geval beduidend meer dan in de
reguliere situatie. Op zich is dit natuurlijk prima, want dit betekent een kwaliteitsimpuls van de
basisdata en de kans om de registraties volledig synchroon te laten lopen.
Omdat na die kwaliteitsimpuls het reguliere proces zo snel mogelijk structureel belegd moet worden
(om de kwaliteit van de WOZ-beschikkingen te garanderen), dienen de meldingen in korte tijd te
worden verwerkt. Hierop is de reguliere bezetting niet ingericht. Hoewel een goede voorcalculatie pas
te maken is nadat een eerste gemeente is verwerkt (en dus bekend is tot hoeveel mutaties dit leidt),
wordt rekening gehouden met het feit dat een extra capaciteit nodig is. Vooralsnog wordt uitgegaan
van ca 7.000 extra meldingen die kleine of grote mutaties in de registraties tot gevolg hebben.
Op basis van een gemiddelde tijdsbesteding per mutatie kan berekend worden dat aan extra middelen
€ 140.000,- nodig is.
Voor het overgrote deel (ca € 100.000,-) kunnen deze kosten voldaan worden uit de efficiencywinsten
als gevolg van de schaalvergroting. Voor de bijgestelde begroting 2019 werd het uitgangspunt
gehanteerd dat de huidige productprijs (behoudens indexering) gelijk bleef. Derhalve wordt in deze
jaarrekening in combinatie met het doorschuiven van werk als hiervoor bedoeld voor een bedrag ad
€ 96.838,- te bestemmen als voorziening inhuur derden, waardoor de projecten volledig worden
uitgevoerd, terwijl de bijdrage per deelnemer per product gelijk blijft. Mocht onverhoopt blijken dat er
minder inhuur nodig is dan de prognose, dan kan dit alsnog worden teruggestort bij het opmaken van
de jaarrekening 2019. Het resterend bedrag, € 41.711,- kan dan teruggestort worden aan de
deelnemers naar rato van de bijdrage aan Het Gegevenshuis. Dit bedrag correspondeert met de door
de deelnemers betaalde BTW voor opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten om. In
hoofdstuk 2.4 wordt dit nader verklaard.
Tegen de achtergrond van bovenstaande is het batig saldo 2018 voor een deel te bestemmen
voor een voorziening voor inhuur derden en voor een ander deel voor terugstorting aan de
deelnemers op basis van het percentage van de feitelijke bijdrage van de deelnemers in 2018.
Het een en ander wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 2.
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1. Paragrafen
1.1. Weerstandsvermogen
Het Gegevenshuis is een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen en is verplicht in de begroting en jaarstukken de risico’s te vermelden die de financiële
positie van de gemeenschappelijke regeling kunnen beïnvloeden. Bij het opstellen van de begroting
en de jaarstukken moet met deze voorzienbare en kwantificeerbare risico’s rekening worden
gehouden.
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten is aangegeven dat de
risicoparagraaf dient te worden uitgebreid tot een weerstandsvermogensparagraaf.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
financiële positie.
Het Gegevenshuis is een uitvoeringsorganisatie die ten behoeve van de deelnemers wettelijke taken
uitvoert in het kader van het stelsel van basisregistraties en andere administratieve en geometrische
activiteiten die te maken hebben met ruimte en gebouwen: (geo-)data worden ingewonnen, beheerd
en weer uitgeleverd. Met deelnemers en afnemers worden vooraf afspraken gemaakt over de
hoeveelheden en kwaliteiten van producten en diensten die in dit kader worden geleverd. Hieraan is
gekoppeld een transparante voorcalculatie die de hoogte van de bijdrage van de deelnemers bepaalt.
Dit alles is vervat in een dienstverleningsovereenkomst met productbladen. Het Gegevenshuis levert
alleen vooraf overeengekomen producten en diensten waar de bijdrage van de deelnemer tegenover
staat.
Dit maakt ook de risicobenadering van Het Gegevenshuis enigszins afwijkend ten opzichte van de
meeste andere gemeenschappelijke regelingen. Weerstandscapaciteit gaat over de dekkingsmiddelen
en -mogelijkheden waarover de dienst kan beschikken om niet begrote, onvoorziene kosten (risico’s)
af te dekken, waarbij de weerstandscapaciteit in redelijke verhouding dient te staan tot de risico’s
waarvoor geen voorziening is gevormd. De kans dat er sprake is van niet begrote, onvoorziene kosten
(risico’s) is op basis van de inrichting en werkwijze van Het Gegevenshuis klein. Tegenover alle te
leveren producten en diensten staan baten in de zin van bijdragen van de deelnemers. Alle kosten
worden toegerekend naar deze producten en diensten via voorcalculatie op basis van
ervaringsgegevens. Daar waar deze laatste ontbreken wordt een risicomarge in de prijs per
product/dienst opgenomen. Mocht er desondanks nog sprake zijn van onvoorziene kosten (risico’s)
dan dragen de deelnemers naar rato van de afname van het desbetreffend product of dienst bij aan
deze onvoorziene kosten.
Dit stelt het bij een gemeenschappelijke regeling op te bouwen weerstandsvermogen in een geheel
ander daglicht. De oprichters hebben niet de bedoeling gehad om onvoorziene tekorten te voldoen via
een weerstandsvermogen, maar via het bijstorten op basis van de feitelijke afname van producten en
diensten. Dit vloeit ook voort uit het feit dat Het Gegevenshuis als een shared service centre
functioneert en dat de pakketten van afname van producten en diensten per deelnemer zelf is samen
te stellen (behalve de verplichte afname van de BGT). Uiteraard zijn hieraan voorwaarden gekoppeld
via de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomsten. Zo komen bijvoorbeeld
risico’s voor Het Gegevenshuis bij een afname van producten en diensten te liggen bij de deelnemer
die hiertoe besluit. Bovendien zullen alleen structurele verplichtingen worden aangegaan of
medewerkers in vast dienstverband worden genomen als hier via een dienstverleningsovereenkomst
structurele afname van producten en diensten tegenover staan. Bij incidentele afname van producten
en diensten zal er altijd gewerkt worden met huur van applicaties en licenties en inhuur van personeel.
Algemene reserve
De deelnemers aan Het Gegevenshuis zijn verantwoordelijk voor een eventueel overschot of tekort in
een bepaald jaar naar rato van de afname van producten en diensten en de daaraan gekoppelde
bijdrage. Daar waar sprake is van een reserve is dit een door het Algemeen Bestuur gelabelde
reserve (bestemde reserve), maar géén algemene reserve. In de eerder aangegeven systematiek is
hier ook geen noodzaak voor.
Dit betekent niet dat niet wordt gekeken naar incidentele noodzakelijke middelen voor het opvangen
van ontwikkelingen vanaf 2019, maar deze worden in de begroting opgenomen.
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Reserve ICT-investeringen
De reserve ICT-voorziening is ooit gevormd bij de overgang van Parkstad naar Het Gegevenshuis en
was bedoeld voor het kunnen voldoen van de kosten van rente en afschrijving van de
landmeetapparatuur en software. Als er nieuwe software of apparatuur werd aangeschaft, meestal
samenhangende met de invoering van nieuwe producten of diensten of uitbreiding daarvan, werden
de incidentele kosten voor aanschaf incidenteel bij de afnemers in rekening gebracht en deze gestort
in de reserve ICT-investeringen zodat vanuit die reserve in meerjarenperspectief de rente en
afschrijving kon worden voldaan. Conform het in de begroting opgenomen bedrag werd op die manier
een storting ad € 60.000,- in 2018 gedaan.
In 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste
storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten
die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van
producten en diensten.
Reserve innovatie (resultaatbestemming 2015)
Met de vaststelling van de resultaatsbestemming 2015 is een reserve voor innovatie gevormd ad
€ 40.000,-. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 9 september 2016 besloten dat dit
bedrag kan worden aangewend voor het omzetten van de bestanden van 2 dimensionaal naar
3 dimensionaal. De uitgaven in dit kader waren in 2016 nog beperkt; In 2017 heeft de aanschaf van
software plaats gevonden. In 2018, het jaar na de investering, zien we de jaarlijkse kosten voor rente
en afschrijving terug in de jaarrekening.

1.2. Indicatoren
Aan de hand van de volgende indicatoren kan een beeld gegeven worden van de financiële positie
van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis.
De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio betreft de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de
balans. Op basis van de solvabiliteit kan worden beoordeeld of de organisatie in staat is om op korte
en lange termijn te voldoen aan haar betalingsverplichtingen.

Solvabiliteitsratio
Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio

Solvabiliteitsratio

01-01-2018
(A)
(B)
(A/B)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

31-12-2018

€ 338.659,82 € 386.546,33
€ 1.112.609,55 € 996.227,54
30,44%
38,80%

80% 90% 100%

De netto schuldquote (NSQ)
Een goed aanvullende indicator om de hoogte van de schulden van een organisatie te beoordelen is
de netto schuld als aandeel van de inkomsten (netto schuldquote). De netto schuld betreft de totale
schuld met in mindering de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet t.b.v. de publieke
zaak.
Omdat dit per organisatie sterk kan verschillen is het raadzaam de netto schuld te gebruiken.
De hoogte van de inkomsten bepaalt in belangrijke mate hoeveel schulden een organisatie kan
dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een organisatie kan aangaan. Dit kengetal
uitgedrukt in procenten wordt de netto schuldquote genoemd.
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Schuldratio
Schulden:

Vorderingen:

Schulden -/- vorderingen
Inkomsten voor bestemming
reserves

Netto schuldquote

01-01-2018

31-12-2018

Langlopende schulden
Vlottende passiva
Overlopende passiva
Vorderingen
Liquide middelen
Overlopende activa
(A)

€
€
€
€
€
€
€

673.540,82
100.408,91
-391.952,09
-519.558,92
-58.608,86
-196.170,14

€
€
€
€
€
€
€

496.108,49
113.149,22
-281.025,16
-465.249,06
-45.607,46
-182.623,97

(B)

€

2.686.854,90

€

3.055.581,53

(A/B)

-7,30%

-5,98%

Voor een organisatie geldt dat het licht op rood springt als de netto schuldquote boven de 130%
uitkomt.
Er is dan sprake van een zeer hoge schuld. Al bij een netto schuldquote boven de 100% springt het
licht voor een organisatie op oranje. Er blijft dan weinig leencapaciteit over om de gevolgen van
financiële tegenvallers door bijvoorbeeld een economische recessie op te vangen. Normaal bevindt de
netto schuldquote van een organisatie zich ergens tussen de 0% en 100%. Het Gegevenshuis heeft
geen enkele langlopende lening, waardoor schematisch de netto schuldquote als volgt uitziet:

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen (NSQ)
Omdat Het Gegevenshuis géén leningen verstrekt, is een gecorrigeerde netto schuldquote niet aan de
orde.
Grondexploitatie
Het Gegevenshuis exploiteert noch bouwgrond, noch grond op industrieterreinen. De indicator
“grondexploitatie” kan daarom ook niet verstrekt worden.
Structurele exploitatieruimte
Het financiële kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de (structurele) vrije ruimte
binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft het ook aan of een organisatie in staat is om
structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Voor
Het Gegevenshuis dat begroot op basis van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomsten, is
dit lastig om in deze definitie te vatten. Als indicator kunnen we hierbij nemen de incidentele lasten
versus de begrote lasten totaal. Vanuit die insteek kan de structurele exploitatieruimte 2018 als volgt
worden berekenend:
Totale incidentele lasten / totaal lasten = 126.958 / 2.653.702 = 4,78%.
Belastingcapaciteit
Op basis van de begroting dragen de deelnemers bij in de kosten van de gemeenschappelijke
regeling Het Gegevenshuis. Het Gegevenshuis heft géén belastingen. De indicator
“belastingcapaciteit” is dan ook niet van toepassing.

1.3. Onderhoud kapitaalgoederen
Het Gegevenshuis heeft bij haar formele start per 1 juli 2015 alle goederen en contracten
overgenomen van de GBRD/BAG-Geo. Voor wat betreft het wagenpark betreft het auto’s via een
lease constructie. In de begroting is voorzien in de kosten voor het onderhoud. De overgenomen
(kantoor)inventaris was ook al afgeschreven. Hardware wordt via dienstverleningsovereenkomst
afgenomen van Parkstad IT waar een jaarlijkse vergoeding tegenover staat.
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De te activeren investeringen zijn beperkt tot de landmeetkundige apparatuur en bijbehorende
software en alle overige applicaties. Hiervoor is een reserve opgenomen (zie ook resultaat ICTreserve).

1.4. Financiering
Algemeen
De in januari 2001 in werking getreden Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) verplicht
een gemeenschappelijke regeling om een financieringsparagraaf in begroting en jaarrekening op te
nemen. Voor Het Gegevenshuis is de financieringssystematiek dat de deelnemers een voorschot per
kwartaal betalen, gebaseerd op de totale bijdrage conform begroting/dienst-verleningsovereenkomst.
Betalingen werden verricht door de gemeente Landgraaf, aan welke gemeente de financiële- en
salarisadministratie en het uitvoeren van het betalingsverkeer is uitbesteed. Hiervoor is een rekening
courant verhouding ontstaan tussen Het Gegevenshuis en de gemeente Landgraaf.
Het is de bedoeling dat uiteindelijk de voorschotten van de deelnemers zodanig worden gefactureerd
dat Het Gegevenshuis steeds over voldoende liquide middelen beschikt en dat de rekening
courantpositie met de gemeente Landgraaf maandelijks op nul wordt terug gebracht. Dit zal niet altijd
het geval kunnen zijn omdat de uitgaven niet gelijkmatig over het jaar verdeeld zijn.
Risicobeheer
Met risico’s worden bedoeld renterisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitenrisico’s, koersrisico’s en
debiteurenrisico’s. Om het risico in algemene zin in te perken dient de uitvoering van de
financieringsfunctie alleen de publieke taak.
Het beheersen van risico’s komt tot uitdrukking via het gebruik van de instrumenten kasgeldlimiet en
renterisiconorm. Beide instrumenten hebben tot doel het renterisico te begrenzen dat verbonden is
aan de financiering door middel van korte en lange schuld.
Renterisico op vlottende schuld
Om het renterisico op de netto vlottende schuld te beheersen mogen gemeenschappelijke regelingen
voor hun financieringsbehoefte niet onbeperkt kort geld aantrekken. Het aantrekken van kort geld is
normaliter goedkoper dan lang geld, maar is ook sterker aan fluctuaties onderhevig. De maximaal
toegestane netto vlottende schuld wordt bepaald door de zogenaamde kasgeldlimiet.
Voor 2018 bedraagt de kasgeldlimiet voor Het Gegevenshuis:
a. Omvang van de programmabegroting per 01-01-2018:
€ 2.129.414
b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage:
8,20%
Toegestane kasgeldlimiet voor 2018 (a) x (b):
€ 174.612
De kasgeldlimiet wordt aan het begin van het dienstjaar vastgesteld en geldt voor het gehele jaar. De
gemiddelde netto vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet bedroeg de afgelopen jaren:
Jaar

2015 (2e halfjaar)
2016
2017
2018

Gemiddelde netto
vlottende schuld

Kasgeldlimiet

Gemiddelde ruimte
binnen de
kasgeldlimiet

452.076
376.949
2.077
61.862

95.241
169.002
179.529
174.612

-356.835
-207.947
177.452
112.750

In 2015 en 2016 was sprake van een negatieve ruimte binnen de kasgeldlimiet omdat de
gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis bij haar oprichting op 1 juli 2015 geen beschikking
had over eigen liquide middelen. In de loop van 2016 is het liquiditeitensaldo verbeterd.
In 2017 en 2018 is het liquiditeitensaldo positief.
Renterisico op vaste schuld
De renterisiconorm is bestemd om het renterisico op de vaste schuld inzichtelijk te maken. Omdat
Het Gegevenshuis geen langlopende leningen heeft aangetrokken komt dit risico niet voor.
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Kredietrisico's
Dit betreft de risico’s op een waardedaling van verstrekte kredieten ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij.
Omdat Het Gegevenshuis geen leningen en garanties aan derden verstrekt speelt dit risico niet.
Liquiditeitenrisico’s
De liquiditeitenrisico's houden verband met mogelijke wijzigingen in de meerjarenliquiditeitenplanning
waardoor renteresultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Omdat in de meerjarenbegroting
tegenover iedere afgesproken prestatie ook een afgesproken vergoeding staat blijft het
liquiditeitenrisico beperkt tot de extra opdrachten die niet waren voorzien in de begroting. Veelal
hebben deze extra opdrachten een geringe financiële omvang.
Koers- en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de
financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkeling. Dit is
voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Valutarisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
hetgeen verwacht werd op het beslismoment. Het Gegevenshuis bezit evenwel geen vreemde valuta,
dus dit is voor Het Gegevenshuis niet van toepassing.
Debiteurenrisico’s
Dit betreft het risico dat we vorderingen op
Aangezien Het Gegevenshuis voornamelijk
lichamen is het debiteurenrisico klein. In
ingebrekestelling, niet via het minnelijke
opgestart worden.

debiteuren niet kunnen innen en dus moeten afboeken.
diensten verleend aan gemeenten en andere openbare
het geval dat een vordering, ook na aanmaning en
traject geïnd wordt, zal een dwanginvorderingstraject

Kasbeheer / kasgeldlimiet
Dit betreft het beheer van saldi en liquiditeiten voor een periode korter dan één jaar. De uitvoering ligt
bij de kassier van de gemeente Landgraaf die er onder andere op toe ziet dat de kasgeldlimiet niet
wordt overschreden.
Als uitgangspunt geldt verder dat zoveel mogelijk het contante geldverkeer wordt beperkt en de
elektronische betaalvormen worden gestimuleerd. Voor het beheer van de financiële middelen houdt
Het Gegevenshuis een rekening-courant aan bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en de
Rabobank. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbank.
Het Gegevenshuis verricht haar betalingsverkeer volledig via elektronisch bankieren bij de BNG.
Op basis van de regelgeving rondom het zogenaamde schatkistbankieren worden limieten hoger dan
€ 250.000,- (gebaseerd op de omvang van de begroting) afgeroomd door de schatkist. Voor het
maandelijks vereffenen van de rekening courant positie met de gemeente Landgraaf kunnen de dan
benodigde gelden worden afgeroepen bij de schatkist.
Financieringsrisico’s
Omdat de deelnemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële beleid van
Het Gegevenshuis naar rato van de afname van producten en diensten en zich verplicht hebben
eventuele tekorten volgens deze verdeelsleutel te dragen, zijn er geen financieringsrisico’s.
EMU-saldo
Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (EMU) wordt voor het
begrotingssaldo een definitie gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde is, namelijk het EMUsaldo.
Met het EMU-saldo wordt het saldo van inkomsten en uitgaven van de totale overheid bedoeld. In het
verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% van het Bruto
Binnenlands Product (BBP) mag zijn. Het BBP is de totale (geld-)waarde van alle in een land
geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar).
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Actiever sturen op het EMU-saldo
Het EMU-saldo is gebaseerd op kasbasis. Omdat de sturing op basis van het baten- en lastenstelsel
geschiedt, krijgt het EMU-saldo niet de aandacht in de begrotings- en verantwoordings-cyclus die
nodig wordt geacht. Voor gemeenschappelijke regelingen is het van belang te weten of de individuele
referentiewaarden van het EMU-saldo die voor de individuele gemeenschappelijke regeling berekend
zijn, meerjarig overschreden worden. Omdat het consequenties heeft als de macronorm overschreden
wordt, is het voor individuele overheden van belang om meerjarig op de individuele referentiewaarden
te sturen.
Landelijk is bepaald dat het gezamenlijk aandeel van gemeenten, provincies, waterschappen en
gemeenschappelijke regelingen in het landelijk EMU-tekort (van 3%) maximaal 0,3% van het BBP
mag bedragen. Omdat overheden (nog) niet afgerekend worden bij overschrijding de referentiewaarde
worden vanaf 2016 geen individuele referentiewaarden per overheidslichaam berekend. Wel is het
mogelijk ons EMU-saldo aan de hand van de begroting of jaarrekening te berekenen. Dit kan aan de
hand van de zogenaamde EMU-enquête.
Omschrijving

+/+
+/+
-/+/+
+/+
+/+
-/+/+
-/+/+
-/-/-

Resultaat van de rekening van baten en lasten
Saldo stortingen in reserves
Saldo aanwendingen van reserves
Saldo afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Saldo stortingen in voorzieningen
Baten en bijdragen die niet in de exploitatie zijn opgenomen
Investeringen in vaste activa die worden geactiveerd
Desinvesteringen voor zover niet in de exploitatie verantwoord
Aankoop/uitgaven grond en bouwrijp maken, niet in de exploitatie
Baten grondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord
Lasten die rechtstreeks ten laste van voorzieningen worden gebracht
Boekwinst op verkopen effecten voor zover verantwoord in de exploitatie
EMU-saldo (- = tekort, + = overschot)

Werkelijke
cijfers 2018
138.549
59.999
-36.671
46.428
0
0
-108.285
0
0
0
0
0
100.020

Uit de berekening blijkt dat over 2018 sprake is van een overschot op het EMU-saldo.

1.5. Bedrijfsvoering
Door de nieuwe toetreder gemeente Eijsden-Margraten en de uitbreiding van productafname beheer
riool en grijs en groen is de formatie met 3,26 fte toegenomen. Een gedeelte van de formatie werd
ingezet voor directe ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering (financiën en privacy- en
informatiemanagement).
De financiële- en salarisadministratie en het betalingsverkeer zijn uitbesteed aan de gemeente
Landgraaf. Hiertoe werden procesafspraken gemaakt met de directie van Het Gegevenshuis.
Voor ondersteuning op het gebied van personeel- en organisatie alsmede voor ondersteuning door
bedrijfsarts/ARBO loopt een soort nul-urencontract met private aanbieders.
De dienstverlening op het gebied van ICT/kantoorautomatisering werd afgenomen bij Parkstad IT.
Het Gegevenshuis verzorgt zelf het applicatiebeheer van de pakketten die ingezet worden in het
primaire proces. Ook de softwarepakketten voor managementinformatie, postregistratie, tijd- en
verlofregistratie worden zelf beheerd.
Op het gebied van huisvesting en facilitaire ondersteuning is een overeenkomst tussen de gemeente
Landgraaf en Het Gegevenshuis afgesloten.
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In de totale bedrijfsvoering van Het Gegevenshuis zijn voorcalculatiemodellen verder ontwikkeld, werd
op het gebied van financiën een verplichtingenadministratie ingevoerd en werd een uniforme inrichting
van een administratie met betrekking tot opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten
ontwikkeld. Er werd een nieuwe medewerker aangesteld om deze professionaliseringslagen verder
vorm te geven. Tevens werd er op het gebied van privacy en beveiliging een nieuwe medewerker
aangetrokken om te kunnen voldoen aan de wettelijke regelgeving en incidentele begeleiding. De met
de uitvoering samenhangende financiële consequenties zullen in de gewijzigde begroting 2019,
begroting 2020 en volgende jaren worden meegenomen.
De (mogelijke) aanschaf van een zaaksysteem is vooralsnog doorgeschoven naar 2020.

1.6. Verbonden partijen
Het Gegevenshuis heeft zelf geen verbonden partijen in de zin dat zij financieel zeggenschap heeft
over andere organisaties. Uiteraard is omgekeerd Het Gegevenshuis wel middels gemeenschappelijke
regeling verbonden aan de deelnemende gemeenten en het Waterschap.
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2. Jaarrekening
In overeenstemming met de eisen die gesteld worden in het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV) bestaat de jaarrekening uit een balans, een rekening van baten en lasten (resultaten rekening)
en de toelichtingen daarop. De jaarrekening 2018 van Het Gegevenshuis sluit met een positief
resultaat van € 138.549. Voor alle duidelijkheid dit is inclusief stortingen en onttrekkingen aan de
reserves (zie ook 2.4).
Alvorens de balans en de resultatenrekening te presenteren, wordt ingegaan op de gehanteerde
waarderingsgrondslagen.

2.1. Waarderingsgrondslagen
ACTIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde of vervaardigingprijs,
verminderd met lineaire afschrijvingen.
Activa met een verkrijgingprijs of vervaardigingkosten van minder dan € 2.500 worden niet
geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen; deze worden altijd geactiveerd, maar dit is bij Het
Gegevenshuis niet van toepassing. Afschrijving vindt voor de eerste keer plaats in het jaar volgend op
het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden.
De materiële vaste activa met een economisch of maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in:
a. 40 jaar: kantoren en gebouwen;
b. 10 jaar: uitbreidingen c.q. verbouwingen aan bestaande panden;
c. 10 jaar: technische installaties en apparatuur in bedrijfsgebouwen;
d. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; kantoormeubilair;
e. 5 jaar: transportmiddelen, aanhangwagens en personenauto’s;
f. 4 jaar: software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties.
Vorderingen
De debiteuren worden, onder aftrek van de voorziening wegens oninbaarheid, gewaardeerd tegen
nominale waarde. Bij Het Gegevenshuis is geen voorziening wegens oninbaarheid. De debiteuren zijn
in hoofdzaak de deelnemende gemeenten en het Waterschap. Andere debiteuren zijn overheidsorganisaties die geen lid zijn van de GR.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene- en de bestemmingsreserves, alsmede het nog te
bestemmen resultaat van de resultaten. Het nog te bestemmen resultaat over het afgesloten boekjaar
wordt afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de algemene reserve. Na besluitvorming door het
Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming wordt de resultaatbestemming verwerkt in het
daaropvolgende boekjaar.
Vlottende passiva
De posten opgenomen onder vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden opgenomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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2.2.

Balans per 31 december 2018

ACTIVA

Saldo
01-01-2018

Saldo PASSIVA
31-12-2018

Saldo

Saldo

01-01-2018

31-12-2018

Vaste activa

142.490

204.346 Vaste passiva

338.660

386.970

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

142.490
142.490

204.346 Eigen vermogen
204.346 Bestemmingsreserves

338.660
224.670

386.546
247.997

113.990
0

0
138.549

0

424

Saldo van baten en lasten 2017
Saldo van baten en lasten 2018
Voorzieningen
Ontvangen waarborgsommen
Vlottende activa

970.120

791.882 Vlottende passiva

773.950

609.258

Uitzettingen met een rente typische
looptijd korter dan één jaar

391.952

Netto vlottende schuld met een rente
281.025 typische looptijd korter dan één jaar

673.541

496.108

Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

391.460
492

274.585
6.440 Overige schulden

673.541

496.108

Liquide middelen

519.559

465.249
100.409
35.366

113.149
25.096

60.645
4.398

4.899
83.154

1.112.610

996.228

Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
Nog te ontvangen bijdragen van overige
overheid
Overige overlopende activa

Totaal activa

58.609
0
16.216
42.393

1.112.610

45.607 Overlopende passiva
0 Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
Vooruit ontvangen bijdragen van overige
1.782 overheid
43.825 Overige overlopende passiva

996.228 Totaal passiva

2.3. Toelichting op de balans
In deze toelichting wordt per balanspost het saldo per 31 december 2018 genoemd met tussen
haakjes het vergelijkende cijfer per 1 januari 2018. Vervolgens wordt ingegaan op relevante
bijzonderheden in 2018.
Het resultaat over het jaar 2018 bedraagt € 138.549,- voordelig en is op de balans opgenomen onder
het eigen vermogen bij de algemene reserves, in afwachting van het besluit van het Algemeen
Bestuur over de resultaatsbestemming.

ACTIVA
Vaste Activa € 204.346 (€ 142.490)
Materiële vaste activa € 204.346 (€ 142.490)
Investeringen met economisch nut € 204.346 (€ 142.490)
Het verloop van de boekwaarde in 2018 is als volgt:
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Omschrijving
Landmeetapparatuur 2015
Licenties Qlickview / GeoQlik 2015
Wkpb en BRK module 2015
Kaartviewer 2016
Geocad licentie 2016
NedBGT 2016
Obsurv
Key2BAG
Project 3D
Leica TS+GS
Apollo Essentials 4-core
BGT-BOR
Totaal

Boekwaarde Afschrijvingen
01-01-2018
2018
10.800
5.400
7.350
3.675
8.739
4.370
26.318
8.773
13.613
4.538
9.075
3.025
9.000
2.250
20.918
5.229
36.678
9.170
0
0
0
0
0
0
142.490
46.428

Investeringen
2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.290
14.402
15.593
108.285

Boekwaarde
31-12-2018
5.400
3.675
4.370
17.545
9.075
6.050
6.750
15.688
27.509
78.290
14.402
15.593
204.346

In 2018 is geïnvesteerd in diverse ICT applicaties. Vanaf 2019 wordt op deze nieuwe investeringen
afgeschreven.
De afschrijvingslasten 2018 hebben betrekking op investeringen van voorgaande jaren. Leica TS+ GS
heeft betrekking op landmeetapparatuur + tiltcompensatie. Door het Algemeen Bestuur is in 2018
besloten om de aanschaf van Apollo Essentials en de horizontale koppeling tussen BGT en BOR en
de hiermee samenhangende kosten ten laste te brengen van de reserve ICT. De afschrijving zal vanaf
2019 geboekt worden ten laste van de reserve ICT.
Vlottende activa € 791.882 (€ 970.120)
Het overzicht van de vlottende activa luidt als volgt:
Omschrijving
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal

Saldo
01-01-2018

Saldo
31-12-2018

391.952
519.559
58.609
970.120

281.025
465.249
45.607
791.882

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < dan 1 jaar, €281.025 (€ 391.952)
De specificatie van deze post luidt als volgt:
Omschrijving
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen
Totaal

Saldo
01-01-2018

Saldo
31-12-2018

391.460
492
391.952

274.585
6.440
281.025

Dit betreft met name vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten. De verwachting is dat deze
vorderingen volledig door de deelnemers worden voldaan c.q. inmiddels al volledig zijn voldaan.
Wij zien een afwijkend saldo ten opzichte van 1 januari 2018. Dit is een gevolg van het feit dat laat in
december / begin januari facturen zijn verzonden aan de deelnemers (o.a. verrekenbare BTW).
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Liquide middelen € 465.249 (€ 519.559)
De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt:
Omschrijving
Kas
Tegoed creditcard
BNG bankrekening
Werkrekening schatkist
Totaal

Saldo
01-01-2018

Saldo
31-12-2018

393
35
249.509
269.622
519.559

864
35
248.663
215.687
465.249

Het saldo liquide middelen bestaat uit het kassaldo, de rekening courant vertoont een creditsaldo en is
derhalve opgenomen onder de netto vlottende schulden < dan 1 jaar.
Overlopende activa € 45.607 (€ 58.609)
Omschrijving
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid
Overige overlopende activa
Totaal
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Saldo
01-01-2018

Saldo
31-12-2018

0
16.216
42.393
58.609

0
1.782
43.825
45.607
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PASSIVA
Vaste Passiva € 386.970 (€ 338.660)
De vaste passiva bestaan uit de reserves en de voorzieningen. Hieronder worden de mutaties en de
stand van de reserves en voorzieningen nader toegelicht.
Omschrijving

Begroting
2018

Jaarrekening
2018

Saldo van de reserve ICT op 01-01-2018
Bestemming van het rekeningresultaat 2017
Stortingen in reserve ICT in 2018
Aanwendingen van de reserve ICT in 2018

188.170
59.999
0
-23.814

188.170
59.999
0
-27.502

Saldo van de reserve ICT op 31-12-2018

224.355

220.667

Saldo van de reserve innovatie op 01-01-2018
Bestemming van het rekeningresultaat 2017
Stortingen in reserve innovatie in 2018
Aanwendingen van de reserve innovatie in
2018

36.500
0
0

36.500
0
0

-9.170

-9.170

Saldo van de reserve innovatie op 31-12-2018

27.331

27.331

Saldo van alle reserves op 01-01-2018
Bestemming van het rekeningresultaat 2017
Stortingen in reserves in 2018
Aanwendingen van reserves in 2018

224.670
59.999
0
-36.671

224.670
59.999
0
-36.671

Saldo van alle reserves op 31-12-2018

251.685

247.997

0

138.549

251.685

386.546

Saldo van alle voorzieningen op 01-01-2018
Stortingen in voorzieningen in 2018
Aanwendingen van voorzieningen in 2018

0
0
0

0
0
0

Saldo van alle voorzieningen op 31-12-2018

0

0

Bestemmingsreserves
Reserve ICT (1)

Reserve innovatie (2)

Eigen vermogen
Totaal reserves (1+2)

Resultaat 2018
Eigen vermogen
Voorzieningen
Voorzieningen

Eigen vermogen € 386.546 (€ 338.660)
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en het nog te bestemmen resultaat conform het
hierna volgende overzicht. Het Gegevenshuis kent evenwel geen algemene reserve.
Resultaat na bestemming 2018 € 138.549 (€ 0)
Het resultaat na bestemming volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is
onderdeel van het eigen vermogen.
Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van dit nog niet bestemde
resultaat door het Algemeen Bestuur van Het Gegevenshuis, wordt het besluit van het Algemeen
Bestuur verwerkt in een begrotingswijziging van 2019. Het batig saldo 2018 bedraagt € 138.549,voordelig.
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Bestemmingsreserves € 247.997 (€ 224.670)
Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 bij de bijgestelde begroting besloten dat in 2018 de laatste
storting in de ICT reserve zal plaatsvinden. Deze reserve zal daarna worden afgebouwd en de kosten
die samenhangen met software en apparatuur zullen dan direct ten laste worden gelegd van
producten en diensten.
De gevormde reserve innovatie is per definitie een eenmalige bestemmingsreserve en zal na de
laatste jaartermijn van rente en afschrijvingen automatisch vervallen.
Vlottende passiva € 609.258 (€ 773.950)
Netto vlottende schulden, rente-typische looptijd < 1 jaar € 496.108 (€ 673.541)
Overige schulden € 496.108 (€ 673.541)
De samenstelling van de post overige schulden per 01-01-2018 en 31-12-2018 is als volgt:
Omschrijving
Rekening courant gemeente Landgraaf
Crediteuren
Totaal

Saldo
01-01-2018

Saldo
31-12-2018

673.541
0
673.541

495.058
1.051
496.108

De rekening courant positie met Landgraaf is een gevolg van het feit dat de gemeente Landgraaf de
administratie en het betalingsverkeer voert.
Overlopende passiva € 113.149 (€ 100.409)
Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en daaraan gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume € 113.149 (€ 100.409).
Omschrijving
Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid
Overige overlopende passiva
Totaal
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Saldo
01-01-2018

Saldo
31-12-2018

35.366
60.645
4.398
100.409

25.096
4.899
83.154
113.149
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2.4. Exploitatierekening 2018 (conform BBV)
In totaliteit laat de exploitatie een batig saldo zien van ruim € 138.000,-. Overschrijdingen aan de
lastenkant worden gecompenseerd door extra baten, hetgeen beide samenhangt met extra
opdrachten. Het batig saldo wordt voor ruim € 41.000,- veroorzaakt door een andere aanpak van de
BTW, zie hierna bij overige baten. Van het resterend bedrag kan worden gesteld dat batig saldo
vooral wordt veroorzaakt doordat het project professionalisering bedrijfsvoering en
informatiemanagement door verschillende oorzaken pas laat in 2018 kon worden opgestart. Hierdoor
zal het grootste deel van deze kosten in 2019 terecht komen. Ook de aanschaf van een zaaksysteem
werd vooruitgeschoven. Op het onderdeel privacy bleek na het aantrekken van personeel beduidend
minder externe know how nodig voor begeleiding dan verwacht was. Verder heeft de uitbreiding van
werkplekken als gevolg van groei op ICT/KA pas vanaf 2019 effect op de bijdrage van
Het Gegevenshuis aan Parkstad IT.
De post onvoorzien werd nauwelijks aangesproken. Aan de batenkant wordt bij de tarieven voor
derden rekening gehouden met een gedeelte overhead, terwijl de lasten daarvan niet
noemenswaardig stijgen door extra opdrachten van derden.
Lasten Het Gegevenshuis 2018

Begroting

Realisatie

Personeel
salarissen, opleiding, vervoer, overig

€

1.824.840

€

1.836.762

huisvesting, facilities, ICT-KA
bedrijfsvoeringsapplicaties

€

260.515

€

220.000

licenties en onderhoud applicaties
innovatie

€

331.926

€

377.508

financiële administratie, accountant
P&O, Arbo, salarisadministratie
productie
inhuur ivm uitvoering strategische agenda

€
€
€
€

25.720
40.411
84.255
61.555

€
€
€
€

27.140
31.995
146.207
66.869

Innovatie project 3D

€

0

€

0

Onvoorzien

€

24.480

€

2.312

Lucht- en obliekfoto’s

€

0

€

71.867

2.653.702

€

2.780.660

Ondersteuning bedrijfsvoering

Software

Inhuur derden

Lasten totaal

€

Toelichting
Lasten
Over het geheel genomen zien we dat de lasten € 126.958,- hoger zijn dan de begroting, maar daar
staan extra inkomsten tegenover wegens werkzaamheden die ook verricht werden op opdrachten van
derden die niet waren voorzien in de begroting. Maar voor het grootste gedeelte worden de extra
lasten veroorzaakt door incidentele opdrachten van deelnemers (vaak land-meetwerkzaamheden en
huisaansluitingen riool). Vooral op het gebied van landmeten kwamen veel extra opdrachten en het
ziet er naar uit dat deze stroom van opdrachten structureel wordt.
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Personeel
Op de post personeel werd op het gebied van de salarissen iets meer uitgegeven dan begroot. Bij de
medewerker innovatie werd een detacheringsovereenkomst met Parkstad IT omgezet naar een vast
dienstverband met Het Gegevenshuis (waardoor een verschuiving van de post inhuur naar personeel
plaats vond.
Daarnaast is er sprake geweest van gratificaties met betrekking tot dienstjubilea die niet waren
geprognosticeerd. Daar staat tegenover dat als gevolg van vacatureruimte op onderdelen in
werkelijkheid minder werd uitgegeven.
Op het onderdeel vervoer werd ook meer uitgegeven dan de prognose, maar dit is een logisch gevolg
van niet voorziene opdrachten. Hier staan ook extra inkomsten tegenover.
Op het onderdeel opleiding werd minder uitgegeven dan de prognose.
In totaal leidt dit tot een overschrijding van de post personeel met afgerond € 12.000,- (waar extra
inkomsten tegenover staan).
Ondersteuning bedrijfsvoering
In totaliteit zien we dat op dit onderdeel afgerond € 40.000,- minder werd uitgegeven dan begroot.
Voor een belangrijk deel komt dit door het feit dat bij de applicaties eigen bedrijfsvoering de geplande
aanschaf en inrichting van een zaaksysteem niet heeft plaatsgevonden. Dit hangt samen met het later
van start gaan van het project professionalisering informatiemanagement. Bij het inmiddels opgestelde
plan zal besluitvorming over een zaaksysteem (of ander systeem) eerst aan het eind van het project
aan de orde zijn. Bij de opmaak van de begroting was de planning dat de aanschaf eerder in het
project zou plaats vinden.
Een andere oorzaak voor de lagere lasten komt doordat de investeringen die samenhangen met de
uitbreidingen van het aantal werkplekken ICT door Parkstad IT, worden doorgerekend als de
daadwerkelijke jaarlijkse kosten van rente en afschrijvingen aan de orde zijn. Omdat de investeringen
in 2018 zijn gedaan, starten deze kosten vanaf 2019.
Tenslotte werd minder uitgegeven aan facilitaire-/ICT middelen die niet onder de contracten met
Landgraaf en Parkstad IT vallen. Voor dit soort zaken wordt in de begroting een stelpost opgenomen
omdat deze lastig op basis van voorcalculatie zijn te plannen.
Software en innovatie
De hogere uitgaven aan software (afgerond € 46.000,-) worden onder meer veroorzaakt door initiële
lasten in verband met de omzetting naar Key2Bag bij verschillende deelnemers. De toename van
producten zorgt eveneens voor een toename van het aantal licenties. De lasten die geprognoticeerd
waren bij de stelpost innovatie zijn zoals gezegd terug te vinden op de post salarissen en inhuur
derden.
Op innovatiegebied werd verder gewerkt aan een 3D-model dat koppelbaar is aan de basisregistraties
en werd met Bouwwerkinformatiemodel (BIM) geëxperimenteerd en deelgenomen aan een landelijke
pilot. Voor buitenwerkers (BGT en BOR) werden software en data geschikt gemaakt voor mobiele
devices. Zo beschikt de BOR-beheerder steeds over de data waar hij/zij zich ook bevindt en kan hij ter
plekke de door te voeren mutaties registreren. Verder werd een applicatie ontwikkelde voor het
eenduidig vastleggen van opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten. Hierbij worden alle
data vastgelegd (dan wel rechtstreeks betrokken uit de urenregistratie) die van belang zijn voor de
ontwikkeling/het monitoren van kengetallen en de facturering.
Inhuur derden
Doordat er meer opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomsten en meer opdrachten van
derden zijn geweest, is de inhuur van derden voor de productie ook hoger. Een andere oorzaak voor
de onvoorziene inhuur is langdurige ziekte. Bovendien werd er personeel ingezet bij aspirant
toetreders. Behalve bij de inhuur wegens ziekte staan hier uiteraard ook extra baten tegenover.
Met het Waterschapshuis werd een deal gesloten voor detachering van een projectleider, waardoor
1fte permanent inzetbaar is tegen gereduceerd tarief.
Het later opstarten van de projectgroep op het gebied van privacy- en informatiemanagement heeft er
voor gezorgd dat een deel van de kosten zal verschuiven naar 2019. Voor privacy geldt dat wel
conform planning de werkzaamheden in eigen beheer werden verricht.
Wat betreft P&O / boekhouding is er minder gebruik gemaakt van de inhuur van externe partners op
het gebied van P&O en van de Arboarts dan in de begroting werd geprognosticeerd.
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Onvoorzien
Hier zijn onder andere de kleine uitgaven van de voorschottenkas geboekt. De post onvoorzien hoefde
voor ruim € 22.000,- minder dan begroot te worden aangewend en draagt dus bij aan het positieve
resultaat.
Lucht- en obliekfoto’s
Op verzoek van de deelnemers zijn de lasten en baten van de lucht- en obliekfoto’s buiten de
begroting gelaten. Het Gegevenshuis heeft echter dit jaar samen met het SSC-Limburg Zuid de inkoop
van de lucht- en obliekfoto’s verzorgd voor de deelnemende gemeenten en de gemeente SittardGeleen. De totaal factuur is naar Het Gegevenshuis gestuurd. Daar staan dan ook evenredige baten
tegenover in de post bijdrage deelnemers en bijdrage derden. Dit betreft een bedrag van € 71.687,-.
Voor 2019 zal de inkoop net als in 2018 worden gecoördineerd door het SSC-Zuid Limburg en zullen
de gemeenten rechtstreeks de facturen ontvangen en speelt deze post niet meer voor Het
Gegevenshuis. Uiteraard verzorgt Het Gegevenshuis wel als vanouds het brede gebruik via de viewer.
Baten Het Gegevenshuis 2018

Begroting

Realisatie

Bijdrage Brunssum

€

133.488

€

137.947

Bijdrage Eijsden-Margraten

€

174.107

€

203.274

Bijdrage Heerlen

€

1.178.799

€

1.198.627

Bijdrage Kerkrade

€

134.061

€

138.504

Bijdrage Landgraaf

€

292.021

€

341.034

Bijdrage Nuth

€

103.131

€

117.301

Bijdrage Onderbanken

€

82.109

€

93.748

Bijdrage Schinnen

€

136.712

€

145.025

Bijdrage Simpelveld

€

99.818

€

110.273

Bijdrage Voerendaal

€

147.681

€

177.809

Bijdrage Waterschap

€

108.077

€

103.664

Totaal bijdrage deelnemers

€

2.590.003

€

2.767.207

Bijdrage derden

€

48.268

€

115.330

Baten totaal

€

2.638.271

€ 2.882.537

Toelichting
Bijdragen deelnemers
De afwijkingen ten opzichte van de begroting zitten met name in de extra opdrachten boven de
dienstverleningsovereenkomsten. Het gaat hierbij om landmeten,
het beheer van de
huisaansluitingen riool en bijdrage voor de lucht- en obliekfoto’s (totaal ruim € 71.000,-). Ook werden
er meer thematische kaarten afgenomen dan opgenomen in de dienstverleningsovereenkomsten.
Bij de nieuwe deelnemer Eijsden-Margraten werd de software in verband met BAG werkzaamheden
omgezet (incidentele kosten die werden doorgerekend) en werden meer landmeten werkzaamheden
uitgevoerd. Bij Heerlen is de bijdrage BRK/Wkpb hoger uitgevallen. In Landgraaf speelde ook de
omzetting van software op het gebied van BAG. In Nuth, Onderbanken, Schinnen en Voerendaal
werden er meer huisaansluitingen riool verricht dan begroot.
Een overzicht ‘realisatie per product’ per gemeente is als bijlage op bladzijde 30 toegevoegd.
Bijdragen derden
De afwijking van de bijdragen derden zit vooral in de niet in die omvang begrote bijdrage van overige
opdrachtgevers. In deze post zitten met name de bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen waarvoor
Het Gegevenshuis de inkoop van lucht- en obliekfoto’s heeft verzorgd en de ondersteunende
werkzaamheden op het gebied van BAG voor de gemeente Vaals en Sittard-Geleen.
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Bijdragen derden
Brandweer
ROW/woningcorporaties
Gemeente Beesel
Gemeente Valkenburg
Parkstad Limburg
Overige opdrachtgevers
Totaal bijdrage derden

Begroting
€
€
€
€
€
€
€

Realisatie
€
€
€
€
€
€
€

2.982
12.190
3.561
4.060
1.475
24.000
48.268

2.982
12.190
3.561
4.060
2.635
89.902
115.330

Wijziging verantwoording BTW opdrachten buiten DVO
Ten opzichte van eerdere jaren is in deze jaarrekening de financiële verantwoording van de
ontvangen en afgedragen BTW van deelnemers voor opdrachten van deze deelnemers buiten de
dienstverleningsovereenkomsten veranderd.
In het algemeen geldt dat de deelname aan een gemeenschappelijke regeling vrijgesteld is van BTW.
Tot en met 2018 werd dit zodanig uitgevoerd dat deze vrijstelling gold voor de overeengekomen
dienstverlening in de dienstverleningsovereenkomsten. Zoals blijkt uit de cijfers, geven in toenemende
mate deelnemers ad hoc opdrachten buiten de dienstverleningsovereenkomst. Deze opdrachten
worden apart gefactureerd en daar werd BTW over geheven en afgedragen.
De BTW die Het Gegevenshuis betaalt op inkoopfacturen kan worden gezien als zogenaamde
doorsluis-BTW (geldt niet voor het Waterschap Limburg). Deze brengt Het Gegevenshuis bij de
deelnemende gemeenten in rekening aan het eind van het jaar naar rato van de begrootte bijdrage.
De gemeenten kunnen vervolgens deze BTW via het BTW-compensatiefonds terug vorderen (dat kan
het Waterschap niet). In zoverre verloopt de BTW dus voor Het Gegevenshuis en de deelnemende
gemeenten budgettair neutraal.
Door BTW te heffen over facturen buiten de DVO, hebben gemeenten al BTW betaald aan
Het Gegevenshuis en is die BTW afgedragen aan de belastingdienst. Vanuit de redenatie dat
Het Gegevenshuis niet meer BTW in rekening kan brengen bij deelnemers dan de eigen betaalde
inkoop BTW door Het Gegevenshuis, werden tot nog toe de BTW-bedragen die reeds in de loop van
het jaar in rekening werden gebracht voor opdrachten buiten de DVO afgetrokken van de doorsluisBTW. Deze aftrek werd verantwoord door deze af te trekken van de overige baten. In voorgaande
jaren waren dit relatief kleine bedragen, maar voor 2019 gaat het om een bedrag ad € 41.711,-.
De accountant heeft nu aangegeven dat het aftrekken van reeds betaalde BTW op ad hoc opdrachten
van deelnemers van de doorsluis-BTW eigenlijk niet correct is.
Bijgevolg is dat alsnog deze € 41.711,- bij de deelnemers in rekening gebracht moet worden. Een
efficiënte administratieve afhandeling is nu voorgesteld bij de resultaatbestemming door dit gedeelte
van het positieve saldo terug te storten aan de deelnemers. Meer concreet betekent het dat deze
BTW-factuur meteen voldaan wordt door verrekening met het positieve resultaat en er niet alsnog
bedragen over en weer gestort moeten worden.
Een en ander is eenmalig. Vanaf 2019 wordt geen BTW meer rekening gebracht bij de deelnemers
(behalve de doorschuif-BTW), ongeacht of het een opdracht binnen of buiten de DVO betreft. Inzet is
om deze handelwijze te laten bevestigen door de belastingdienst in combinatie met de accountant.

Overige opdrachtgevers
Gemeente Vaals
Gemeente Sittard Geleen
Mijnwater B.V.
Overig
Totaal overige opdrachtgevers
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Realisatie
€
€
€
€
€

31.229
33.220
5.270
20.183
89.902
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Reserve ICT
Bij de vaststelling van de begroting 2018 heeft het Algemeen Bestuur bepaald dat in 2018 de laatste
storting in de reserve zal plaatsvinden. Het is de bedoeling dat op termijn alle kosten van rente en
afschrijvingen direct op de desbetreffende producten drukken en niet meer met een reserve ICT
gewerkt wordt. De reserve Innovatie stopt per definitie en zal op nul staan als de laatste periode van
rente en aflossing voor de aanschaf van 3D-software voorbij is.
Zoals gezegd werd bij de bestemming van het rekeningresultaat 2017 door het Algemeen Bestuur
bepaald dat € 60.000,- van dit resultaat aangewend kan worden voor de aanschaf van
landmeetapparatuur. Dit is dus de laatste storting. Bij de begroting was ook nog een storting voorzien
samenhangend met initiële kosten voor Imagem en NedBGT ter grootte van totaal € 17.553,-. Het
project ‘professionalisering informatiemanagement’ is zoals eerder aangegeven later opgestart en de
aanschaf van een zaaksysteem of workflowsysteem verschoven naar een latere fase in het traject. In
de lijn van de strategie van de reserve is deze storting hiervoor nu niet meer aan de orde. Een en
ander verklaart het verschil tussen begroting en realisatie.
De aanwending van de reserve hangt uiteraard samen met de kosten voor rente en afschrijving van
software die hieruit voldaan wordt.
Mutaties reserve
Storting reserve ICT
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie

Begroting
77.553
23.814
9.170

€
€
€

€
€
€

Realisatie
59.999
27.502
9.170

2.4.1 Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar de taakvelden
Totalen taakvelden
lasten
baten

€
€

2018
begroting
2.593.702
2.638.271

geraamd totaal saldo

€

44.569

€

101.877

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€
€

32.984
77.553

€
€

46.428
59.999

geraamd resultaat

€

-

€

-

Taakveld 020
Burgerzaken (GEO)

€
€

2018
realisatie
2.780.660
2.882.537

2018
begroting

2018
realisatie

lasten
baten

€
€

649.861
709.472

€
€

736.908
860.356

geraamd totaal saldo

€

59.611

€

123.448

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€
€

17.942
77.553

€
€

31.388
59.999

geraamd resultaat

€
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€

-
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Taakveld 210
Verkeer en vervoer (databeheer grijs)

2018
begroting

2018
realisatie

lasten
baten

€
€

23.463
22.713

€
€

30.651
37.047

geraamd totaal saldo

€

-750

€

6.396

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

750

€

geraamd resultaat

€

-

€

Taakveld 570
Openbaar groen (databeheer groen)

2018
begroting

-

2018
realisatie

lasten
baten

€
€

23.463
22.713

€
€

22.777
11.105

geraamd totaal saldo

€

-750

€

-11.672

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

750

€

geraamd resultaat

€

-

€

Taakveld 720
Riolering

2018
begroting

2018
Realisatie

lasten
baten

€
€

353.720
352.970

€
€

374.685
391.830

geraamd totaal saldo

€

-750

€

17.145

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

750

€

2.250

geraamd resultaat

€

-

€

Taakveld 810
Ruimtelijke ordening (BGT)

2018
begroting

-

2018
realisatie

lasten
baten

€
€

880.472
872.909

€
€

861.747
872.287

geraamd totaal saldo

€

-7.563

€

10.540

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

7.563

€

7.563

geraamd resultaat

€

-

€

Jaarrekening 2018, versie 1.0

-

27

Taakveld 830
Wonen en bouwen (BAG)
lasten
baten

2018
begroting
662.721
€
657.492
€

2018
realisatie
707.463
709.910

€
€

geraamd totaal saldo

€

-5.229

€

2.447

onttrekkingen aan reserves
toevoegingen aan reserves

€

5.229

€

5.229

geraamd resultaat

€

-

€

-

2.5. Totaaloverzicht en resultaatbestemming
€
€

Lasten totaal
Baten totaal
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
Resultaat voor bestemming
Aanwenden reserve ICT
Aanwenden reserve innovatie
Resultaat na bestemming

€
€

Voorstel resultaatbestemming
Voorziening inhuur derden
Terugstorting aan deelnemers
Totaal

Begroting
2.653.702 €
2.638.271 €
€

Realisatie
2.780.660
2.882.537
101.877

Begroting

Realisatie

23.814
9.170

€
€
€

€
€
€
€

101.877
27.502
9.170
138.549

96.838
41.711
138.549

Verdeling van het positieve resultaat 2018 na bestemming op basis van de feitelijke bijdrage in 2018
door de deelnemers, levert het volgend resultaat op:
Verdeling batig saldo deelnemers
Deelnemer
Brunssum
Eijsden-Margraten
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Schinnen
Simpelveld
Voerendaal
Waterschap
Totaal
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bijdrage
137.947
203.274
1.198.627
138.504
341.034
117.301
93.748
145.025
110.273
177.809
103.664
2.767.207

Percentage
4,99%
7,35%
43,32%
5,01%
12,32%
4,24%
3,39%
5,24%
3,98%
6,43%
3,75%
100%

Aandeel batig saldo
€
2.079
€
3.064
€
18.067
€
2.088
€
5.141
€
1.768
€
1.413
€
2.186
€
1.662
€
2.680
€
1.563
€
41.711

28

TOELICHTING
OVERZICHT RESERVES PER 01-01-2019 NA RESULTAATBESTEMMING 2018:
Reserve ICT:
€ 220.667,Bestemde reserve Innovatie: € 27.331,-

2.6. Gegevens in kader WNT
Sinds 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) van kracht. Deze wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks
bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun functionarissen dienen te publiceren.
Voor topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen worden deze gegevens ongeacht de hoogte
gepubliceerd.
Voor het jaar 2018 is de generieke maximum bezoldigingsnorm vastgesteld op € 189.000,-. Dit is
inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioen.
De WNT is op Het Gegevenshuis van toepassing. Publicatie van bezoldigingsgegevens dient onder
meer openbaar te worden gemaakt via het financieel jaarverslag.
Bij de definiëring van topfunctionarissen gaat het om personen die tot de hoogste uitvoerende en
toezichthoudende organen van een rechtspersoon of instelling behoren en/of hoogst leidinggevenden
binnen een rechtspersoon of instelling. Hieronder vallen de leden van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur en de functionarissen die formeel lid zijn van een (centraal) management- of directieteam.
Bij Het Gegevenshuis betreft dit de directeur/secretaris en de plaatsvervangend directeur/secretaris.
Onderstaand volgen de gegevens van de leden van het Algemeen Bestuur in 2018, het Dagelijks
Bestuur en de (plv.) voorzitter.
Naam
Mr. R. de Boer

Bezoldiging
Onbezoldigd

J. Custers
W. Houben
A. Keulen
F. Pluijmaekers
C.J.C.P. de Rijck

Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd

P. Salden
D. Schneider
Drs. R.L.M. Sleijpen
Mr. R.J.H. Vlecken

Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd

Ir. K.M. Wolff

Onbezoldigd
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Functie
Plv. voorzitter
Lid Dagelijks Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Dagelijks Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Voorzitter
Lid Dagelijks Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
Lid Algemeen Bestuur
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Onderstaand volgen de gegevens van 2018 m.b.t. de directeur/secretaris en de plaatsvervangend
directeur/secretaris.

J.M.M. Leenen

R.J.J. Hylkema

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?

Directeur/Secretaris

plv. Directeur/Secretaris

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,00
nee

1,00
nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn *
Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald
bedrag
Totale bezoldiging

€ 102.574

€

73.865

€

15.212

€

12.441

€ 117.786

€

83.607

€ 189.000

€ 189.000

n.v.t.

n.v.t.

€ 117.786

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan
Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor 2017 in fte
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn *
Totale bezoldiging 2017

€

86.307

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,00

1,00

€

92.874

€

74.133

€

14.067

€

11.481

€ 106.940

€

85.614

* afdracht werkgeversdeel pensioen

Het verschil van 2018 ten opzichte van 2017 bij het salaris van de directeur wordt vooral veroorzaakt
door de gratificatie conform cao in verband met het veertigjarig dienstjubileum en voor een klein
gedeelte door plaatsing in een hogere functieschaal als gevolg van invoering HR21.
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BIJLAGE | overzicht realisatie per product
Bijdragen deelnemers

2018
begroot

2018
realisatie

Bijdrage Brunssum
Imgeo/BGT
Subtotaal
Landmeten
Riool
BOR
Totaal
Bijdrage Eijsden-Margraten

€
€
€
€
€
€

73.900
73.900
15.000
44.588
133.488

€
€
€
€
€
€

73.900
73.900
15.340
46.607
2.100
137.947

BAG
BRK/Wkpb
Imgeo/BGT
GEO-info
Landmeten
Lucht/obliekfoto's
Totaal
Bijdrage Heerlen

€
€
€
€
€
€
€

76.468
2.357
76.021
19.261
174.107

€
€
€
€
€
€
€

86.350
2.357
76.316
19.261
5.070
13.920
203.274

Landmeten
Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
Externe basis-/kernregistratie
GEO-info
Them. Tekeningen
Huisaansluiting riool
Lucht/obliekfoto's
Subtotaal
BOR
Riool
Totaal
Bijdrage Kerkrade

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

257.215
205.185
322.572
13.526
15.586
39.804
128.179
20.560
1.002.627
28.667
147.506
1.178.800

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

257.215
206.255
322.572
23.634
15.586
39.804
128.179
20.560
8.649
1.022.454
28.667
147.506
1.198.627

Imgeo/BGT
BRK/Wkpb
GEO-info
Lucht/obliekfoto's
Totaal
Bijdrage Landgraaf

€
€
€
€
€

102.496
5.262
26.303
134.061

€
€
€
€
€

102.496
5.262
26.303
4.443
138.504

€
€
€
€
€
€
€
€
€

86.495
121.707
4.194
23.291
235.687
56.333
292.020

€
€
€
€
€
€
€
€
€

87.895
164.242
4.194
23.291
4.884
195
284.701
56.333
341.034

Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
GEO-info
Lucht/obliekfoto's
Thematische kaarten
Subtotaal
Riool
Totaal
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Bijdrage Nuth
Imgeo/BGT
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Lucht/obliekfoto's
Huisaansluiting riool
Subtotaal
Riool
Totaal
Bijdrage Onderbanken
Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
GEO-info
Lucht/obliekfoto's
Huisaansluiting riool
Thematische kaarten
Subtotaal
Riool
Totaal
Bijdrage Schinnen

€
€
€
€
€
€
€
€
€

63.618
2.471
16.137
82.226
20.904
103.130

€
€
€
€
€
€
€
€
€

63.683
2.471
16.137
488
6.366
7.123
96.268
21.034
117.301

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.038
24.203
2.291
13.629
71.161
10.948
82.109

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.526
24.203
2.291
13.629
4.284
6.303
565
82.800
10.948
93.748

Landmeten
Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
GEO-info
Them. Tekeningen
Lucht/obliekfoto's
Huisaansluiting riool
Subtotaal
Riool
Totaal
Bijdrage Simpelveld

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.347
46.910
37.760
2.291
15.284
9.266
116.858
19.854
136.712

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.347
46.910
37.760
2.291
15.284
9.275
4.814
3.491
125.171
19.854
145.025

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.416
36.721
2.291
14.595
87.023
12.796
99.819

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33.481
36.721
2.291
14.595
6.208
3.371
745
65
97.477
12.796
110.273

Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
GEO-info
Landmeten
Lucht/obliekfoto's
Huisaansluiting riool
Thematische kaarten
Subtotaal
Riool
Totaal
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Bijdrage Voerendaal
Landmeten
Imgeo/BGT
BAG
BRK/Wkpb
GEO-info
Them. Tekeningen
Lucht/obliekfoto’s
Subtotaal
BOR
Huisaansluitingen riool
Riool
Totaal
Bijdrage Waterschap

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.948
45.754
38.062
2.382
15.117
6.177
111.440
16.760
2.441
17.041
147.682

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.948
46.162
38.062
5.742
15.117
6.704
6.159
121.893
17.385
19.264
19.267
177.809

BGT Waterschap
Totaal
Totaal bijdrage deelnemers

€
€
€

108.077
108.077
2.590.003

€
€
€

103.664
103.664
2.767.207
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VASTSTELLINGSPROTOCOL

Het Algemeen Bestuur;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur;
gelet op het feit dat de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van
het Waterschap Limburg geen zienswijze hebben ingebracht op de toegezonden voorlopige
jaarrekening 2018;
gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis in samenhang
met de gemeentewet;

besluit:
tot definitieve vaststelling van de jaarstukken 2018 van Het Gegevenshuis en deze stukken
toe te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten.

Aldus besloten op 26 juni 2019.

Mr. R.J.H. Vlecken
voorzitter.
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Mr. J.M.M. Leenen MFM
directeur/secretaris.
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Lijst afkortingen










BAG
BGT
BOR
BRK
BRO
BRT
BRZO
BBV






DVO
GIS
GBKN
GBRD/BAG-Geo







GPS
HR21
IMbgt
IMgeo
INSPIRE








LV
RRGS
SAGEO
SSC
SSH
SVB-BGT



PIOFAH








WION
WkPB
WOZ
Wro
Wrzo
WSP
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Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Beheer Openbare Ruimten
Basisregistratie Kadaster
Basisregistratie Ondergrond
Basisregistratie Topografie
Besluit Risico’s Zware Ongevallen
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten
Dienstverleningsovereenkomst
Geo Informatie Systeem
Grootschalige Basiskaart Nederland
De afdeling basisregistraties en geometrie van de
Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst als
organisatieonderdeel van de Stadsregio Parkstad Limburg
Global Positioning System
Een functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten
Informatiemodel bgt
Informatiemodel geometrie
Europese wetgeving uniforme registratie geo-datasets
leefomgeving
Landelijke Voorziening
Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen
Stichting Arbeidsmarkt Geo
Smart Services Campus
Smart services Hub
Samenwerkingsverband van Bronhouders-Basisregistratie
Grootschalige Topografie
Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën,
automatisering en huisvesting
Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten
Wet kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
Wet waardering onroerende zaken
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet rampen en zware ongevallen
Werkgeversservicepunt Parkstad
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4 BsGW Begroting 2020, Jaarstukken 2018 en Kadernota 2020; Gemeenteblad 2019/33
1 Raadsvoorstel 33 BsGW Ontwerpbegroting 2020, ontwerp meerj. begroting 2020 -2024, kadernota 2020 en voorlopige jaarstukken 2018.docx

Oplegnotitie Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en ontwerp
meerjarenbegroting 2020 -2024 en aanbieden kadernota 2020 en
voorlopige jaarstukken 2018
Registratiekenmerk 900343
Gemeentebladnr. 2019/33

Rol van de raad
De raad kan bij het bestuur van de BsGW een zienswijze indienen over de ontwerpbegroting 2020 en de
meerjarenbegroting 2020 - 2024.
De raad ontvangt de kadernota en de jaarstukken 2018 ter kennisname.
Dit is zo geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR BsGW.
Context van het raadsvoorstel
De BsGW vraagt om een zienswijze in te dienen vóór 27 juni 2019.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
De raad heeft de mogelijkheid om al dan niet een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2020 - 2024.
Financiële / personele / juridische gevolgen? Ja, de financiële bijdrage aan de BsGW.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, via de kwartaalrapportages en de jaarrekening.
Is er een tijdpad bijgevoegd?
Raadscommissie 11 juni 2019
Raadsvergadering 25 juni 2019
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? Ja. De ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2020 - 2024,
de kadernota 2020, de voorlopige jaarstukken 2018 en de brief aan de BsGW met zienswijze.

1 van 7

Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.
Registratiekenmerk
Gemeentebladnr.
Afdeling
Behandelvoorstelnr.
Portefeuillehouder
Onderwerp
Raadsverg. d.d.
Uiterlijke
beslisdatum

21 mei 2019
900343
2019/33
Financiën en control
900343
P.M.J. Houben
Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en ontwerp meerjarenbegroting
2020 -2024 en aanbieden kadernota 2020 en voorlopige jaarstukken
2018
: 25 juni 2019
: (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)
:
:
:
:
:
:
:

Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/33;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019 afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Besluit:
De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020 2024 en de BsGW de volgende zienswijze toe te sturen:
- Proceskosten:
Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 miljoen maar handhaving van de
proceskosten op het huidige niveau van € 1,3 miljoen. De BsGW verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan
indienen maar wij zien geen redenen om vooruitlopend daarop het budget voor de proceskosten nu al te verhogen.
- Post onvoorzien:
Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van € 70.000,- tot € 100.000,- i.p.v.
de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. In de begroting 2018 was de hoogte van de post onvoorzien €
70.000,-. Argument voor een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020. Naast alle
voorziene ontwikkelingen en risico's heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 ook rekening gehouden met
ontwikkelingen en risico's waarvan de effecten nog een mate van onzekerheid hebben.
- Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een GR enkel hoeft te beschikken
over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelingen en tegenvallers op te kunnen vangen. Door het
indexeren van de kosten wordt het risico op overschrijding al beperkt. Verder ontvangen wij graag een toelichting op het
bedrag van de frictiekosten € 480.000,- dat is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Naar onze
mening hoort dit bedrag thuis onder de financiële afwikkeling van het Ondernemingsplan.

3. Aanleiding
In de brief van 28 maart 2019 (brief aan de raad nr. 16) biedt de BsGW de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2024 aan de raad aan. Het dagelijks bestuur van de BsGW heeft deze stukken in ontwerp
vastgesteld.
De BsGW verzoekt aan de raad om uiterlijk 11 juni 2019 een zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken.
Gelijktijdig ontvangt de raad ook de kadernota 2020 van de BsGW ter kennisname (brief aan de raad nr.19 ).
Ook stuurt de BsGW de voorlopige jaarstukken 2018 ter kennisname toe (brief aan de raad nr.32 ).
Kadernota 2020
De kadernota is 13 dec. 2018 door het bestuur van de BsGW vastgesteld en geeft de financiële en beleidsmatige kaders
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aan voor de begroting 2020.
Ontwerpbegroting 2020 en ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2024
Basis voor de begroting 2020 is de jaarschijf 2020 uit de begroting 2019.
De bijdrage 2020 gaat voor Brunssum € 387.000 bedragen. Dit betekent een stijging t.o.v. de bijdrage 2019 met € 36.000.
Op de volgende onderdelen stijgen de kosten van de BsGW:
Loonindex (3,5%) + goederenindex (1,8%)
Kosten GDI voorzieningen
Proceskosten
Post onvoorzien

€ 550.000
€ 300.000
€ 670.000
€ 230.000
€ 1.750.000 toename ten opzichte van 2019.

De BsGW baseert de indexering loonkosten op de ontwikkeling van de loonvoet sector overheid van het Centraal
Planbureau.
Voor de indexering van goederen en diensten gaat de BsGW uit van de ConsumentenPrijsindex van het Centraal
Planbureau.
De ministerraad heeft besloten dat vanaf 1 jan. 2018 alle kosten voor GDI voorzieningen conform het profijtbeginsel
worden doorbelast aan afnemers. Dit leidt tot een verhoging van € 300.000 van de kosten GDI voorzieningen.
Gezien de blijvende stijging van de proceskosten wordt deze post opgehoogd met € 670.000 tot € 2.000.000.
Om het risico op tussentijdse begrotingswijzigingen te dempen dan wel tekorten per einde jaar te dempen wordt de post
onvoorzien opgehoogd van € 72.000 naar € 300.000.
Voorlopige jaarstukken 2018
Het Dagelijks Bestuur van de BsGW heeft op 11 april 2019 de voorlopige jaarrekening 2018 vastgesteld.
De raad van de gemeente Brunssum krijgt de jaarrekening van de BsGW ter informatie toegestuurd.
In 2018 heeft de BsGW een negatief resultaat behaald van - € 325.000. De BsGW geeft aan dat het negatieve resultaat
grotendeels veroorzaakt wordt door de extra proceskostenvergoedingen met betrekking tot de (WOZ-)bezwaren.
Het Algemeen Bestuur van de BsGW zal in de vergadering van 27 juni 2019 de jaarrekening 2018 vaststellen en het
resultaat 2018 bestemmen.
4. Probleemstelling
Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling van BsGW ontvangen de raden van de deelnemende
gemeenten en het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap jaarlijks de ontwerpbegroting en -meerjarenraming
en worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen. Omdat de
raadsvergadering op 25 juni plaatsvindt kan de zienswijze in concept naar de BsGW gestuurd worden onder voorbehoud
van vaststelling door de raad.
Overeenkomstig artikel 67a van de Wet gemeenschappelijke regelingen ontvangen de raden van de deelnemende
gemeenten en het algemeen bestuur van het deelnemende waterschap vóór 15 april de algemene financiële en
beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening.
De raad ontvangt de kadernota en de jaarrekening van de BsGW ter informatie.
5. Doelen / beoogd resultaat
a. wat willen we bereiken?
We willen de BsGW informeren over de zienswijze van de raad.
b. wat gaan we ervoor doen?
- inschakeling Beter Buren is niet mogelijk
- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen? De raad heeft in
december 2013 besloten om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW.
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt? Aan de hand van kwartaalrapportages en de jaarrekening van de
BsGW.
- indicator:
- bron:
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal) Het betreft uitvoering van werkzaamheden voor de heffing en
invordering van gemeentelijke belastingen.
De raad heeft in december 2013 besloten om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BsGW.
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b. autonoom beleid / taken in medebewind? Autonoom binnen kaders
c. past het voorstel in de strategische visie?
- ja
- toelichting: betreft heffing en invordering van gemeentelijke belastingen
d. relatie met programmabegroting?
- programma: 12 Algemene dekkingsmiddelen
- beleidscluster/taakveld: Belastingen overig XT-064
7. Argumenten / overwegingen
De raad heeft de mogelijkheid om al dan niet een zienswijze te geven over de begroting van BsGW.
8. Advies
De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020 2024 en de BsGW de volgende zienswijze toe te sturen:
- Proceskosten:
Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 miljoen maar handhaving van de
proceskosten op het huidige niveau van € 1,3 miljoen. De BsGW verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan
indienen maar wij zien geen redenen om vooruitlopend daarop het budget voor de proceskosten nu al te verhogen.
- Post onvoorzien:
Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van € 70.000,- tot € 100.000,- i.p.v.
de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. In de begroting 2018 was de hoogte van de post onvoorzien €
70.000,-. Argument voor een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020. Naast alle
voorziene ontwikkelingen en risico's heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 ook rekening gehouden met
ontwikkelingen en risico's waarvan de effecten nog een mate van onzekerheid hebben.
- Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een GR enkel hoeft te beschikken
over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelingen en tegenvallers op te kunnen vangen. Door het
indexeren van de kosten wordt het risico op overschrijding al beperkt. Verder ontvangen wij graag een toelichting op het
bedrag van de frictiekosten van € 480.000,- dat is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Naar onze
mening hoort dit bedrag thuis onder de financiële afwikkeling van het Ondernemingsplan.
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
- kosten 2020: € 387.000
2020

2021

2022

2023

2024

raming na 1e Berap
351.000
vlgs meerjarenraming 2020-2024 BsGW 387.000

351.000
399.000

351.000
412.000

351.000
424.000

351.000
438.000

Bij te ramen

48.000

61.000

73.000

87.000

36.000

- dekking (product- / activiteitencode): product 064100, kostensoort 441200
- restantbudget na aftrek kosten: €
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: nee, begrotingsbedrag moet meerjarig verhoog
worden.
b. risico's?
- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot verhoging van de
kosten.
- omschrijving beheermaatregelen: geen
- gevolgen voor weerstandsvermogen: geen
c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie
Raadscommissie 11 juni 2019
Raadsvergadering 25 juni 2019
d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) BsGW
e. communicatie intern en extern?
- advies / instemming / informatie OR: nee, onderwerp valt niet onder adviesrecht van de OR
- persbericht: nee, brief met zienswijze wordt verstuurd aan de BsGW
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- terinzagelegging: nee
- overig extern: nee
10. Bijlagen
Zaaknummer 894935 brief aan de raad nr. 16 begroting 2020 en ontwerp-meerjarenbegroting 2020 - 2024 BsGW
Zaaknummer 895217 brief aan de raad nr. 19 Kadernota 2020 BsGW
Zaaknummer 898751 brief aan de raad nr. 32 Voorlopige jaarstukken 2018 BsGW
Brief met zienswijze aan BsGW nr. 902412 (gekoppeld aan zaaknr. 894935)

Het college van burgemeester en wethouders,
wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.
: 2019/33
Afdeling
: Financiën en control
Registratiekenmerk : 900343

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/33;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019 afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen;
Besluit:
De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020 2024 en de BsGW de volgende zienswijze toe te sturen:
- Proceskosten:
Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 miljoen maar handhaving van de
proceskosten op het huidige niveau van € 1,3 miljoen. De BsGW verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan indienen
maar wij zien geen redenen om vooruitlopend daarop het budget voor de proceskosten nu al te verhogen.
- Post onvoorzien:
Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van € 70.000,- tot € 100.000,- i.p.v.
de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. In de begroting 2018 was de hoogte van de post onvoorzien €
70.000,-. Argument voor een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020. Naast alle
voorziene ontwikkelingen en risico's heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 ook rekening gehouden met
ontwikkelingen en risico's waarvan de effecten nog een mate van onzekerheid hebben.
- Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een GR enkel hoeft te beschikken
over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelingen en tegenvallers op te kunnen vangen. Door het indexeren
van de kosten wordt het risico op overschrijding al beperkt. Verder ontvangen wij graag een toelichting op het bedrag van
de frictiekosten € 480.000,- dat is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Naar onze mening hoort dit
bedrag thuis onder de financiële afwikkeling van het Ondernemingsplan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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1 Raadsvoorstel 33 BsGW (bijlage) brief aan de raad nr. 16 begroting 2020 en ontwerp-meerjarenraming 2020-2024.pdf
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Geachte Raad,
Hierbij bieden wij u de ontwerp-begroting 2020 en de ontwerp-meerjarenraming 2020-2024 van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan.
Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling van BsGW ontvangen de raden van
de deelnemende gemeenten en de algemene besturen van de deelnemende waterschappen deze
ontwerp-begroting en -meerjarenraming en worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele
zienswijze hierover naar voren te brengen.
Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze zo spoedig mogelijk, na de vergadering van het Algemeen Be
stuur van het Waterschap Limburg dan wel de raadsvergadering van de gemeente, aan het Dagelijks
Bestuur kenbaar te maken.
Na kennis te hebben genomen van uw zienswijze zal het Dagelijks Bestuur van BsGW de begroting en
meerjarenraming aanbieden ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27
juni 2019. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het Algemeen Bestuur de begroting en meerjaren
raming aan de raden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, EchtSusteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maas
gouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, SittardGeleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venio, Voerendaal, Weert en het Algemeen Bestuur
van het Waterschap Limburg.
Het Dagelijks Bestuur zendt de definitief vastgestelde begroting 2020 en meerjarenraming 20202024 vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zeifstandig samenwerkingsverband voer heffing en inning van
gemeenteiijke beiastingen en waterschapsbeiastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW verzorgt de uitvoering van deze
taken voor 28 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.
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Voorwoord
Algemeen
Voor u ligt de tiende meerjarenbegroting 2020-2024 van BsGW, Belastingsamenwerking Gemeen
ten en Waterschappen. Deze is volledig opgesteld binnen de kaders van de door het bestuur vast
gestelde kadernota 2020.
Teruoblik en vooruitblik
BsGW kan terugkijken op een goed maar in een aantal opzichten ook druk 2018.
Na de groei- en nazorgfase van de eerste vijf jaar ligt de focus de komende jaren op stabilisatie en
kwaliteit. Voor BsGW betekent dit een volledige herijking van de huidige structuur en werkwijze,
vorm gegeven in het ondernemings- en ontwikkelplan 2018-2020. Alleen zo kan het doel worden
bereikt. Dit proces zal zich de komende jaren verder voltrekken en vraagt inzet van mensen en
middelen.
Tijdens dit gehele traject is het ook zaak om continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen.
Veranderingen kunnen alleen maar goed worden opgepakt en vormgegeven als we kunnen ver
trekken vanuit een goede en solide basis. Echter om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen
borgen, zijn de grenzen van de bezuinigingen (vooralsnog) bereikt. Kwaliteit, responstijd en ter
mijnen mogen niet in het gedrang komen.
Net als in de begroting 2018 en 2019 zijn in voorliggende begroting 2020 dan ook de loonindexe
ring en indexering goederen en diensten opgenomen. Daarnaast is begin 2017 van Rijkswege be
paald dat alle kosten voor beheer en exploitatie van de overheidsbrede voorzieningen conform het
profijtbeginsel worden doorbelast aan de afnemers, wat een extra kostenpost vormt.
Verder zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de hausse aan proceskosten, waarmee BsGW
sinds 2014 wordt geconfronteerd, de privacywetgeving en gegevensaanlevering aan derden blij
vende aandachtspunten vormen voor de meerjarenbegroting.
We denken dat de voorliggende begroting voor BsGW in ieder geval mogelijkheden biedt om op
voornoemde wensen en (wettelijke) ontwikkelingen te kunnen inspelen. Dit alles vanuit het oog
punt van een stabiele bedrijfsvoering met voldoende aandacht voor risico's en risicomanagement.
En niet onbelangrijk: met een grote mate van flexibiliteit en wendbaarheid.
Ten slotte
BsGW werkt er met alle medewerkers iedere dag hard aan om voor onze klanten kwaliteit te leve
ren. Dit blijven we ook in 2020 doen.
Onze plannen kunnen we niet alleen realiseren. Hiervoor hebben we ook anderen nodig. We willen
dat graag samen doen, samen met onze stakeholders: het Waterschap Limburg en de gemeenten
waarvoor wij werkzaam zijn, andere partijen om ons heen en uiteraard de medewerkers van BsGW.
U mag van ons verwachten dat wij er in 2020 weer 100% tegenaan gaan.

Het Dagelijks Bestuur BsGW

Roermond, februari 2019.

De directeur.

De voorzitter,

Drs. J.G.A.W. Willemsen

P. M. Meekels
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is 1 april 2011 opgericht als sa
menwerkingsverband op belastinggebied voor gemeenten en waterschappen in de vorm van een
gemeenschappelijke regeling.
BsGW is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Per 1 januari
2019 zijn Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum,
Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal,
Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld,
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venio, Voerendaal, Weert deelnemers in
BsGW. De begroting 2020 is gebaseerd op bovenstaande 29 deelnemers (rekening houdend met de
fusie van de gemeente Onderbanken, Nuth en Schinnen tot de gemeente Beekdaelen per 1-12019) .
BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van het deelnemende waterschap en gemeenten de zorg
voor optimaal beheer en verwerking van (basis)gegevens en informatie, het heffen, innen en af
dragen van de opbrengsten van lokale belastingen en het waarderen van belastingobjecten in het
kader van de wet WOZ, dit alles op basis van bedrijfseconomische principes.
1.2 Indeling van de begroting
Aangezien BsGW een samenwerking is voor zowel gemeenten en een waterschap, volgt uit de wet
geving dat verslaggeving dient plaats te vinden conform Besluit Begroting en Verantwoording pro
vincies en gemeenten (BBV).
De begroting is dan ook ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten (BBV) en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. In de beleidsbe
groting worden het productplan en de paragrafen weergegeven. De financiële begroting omvat het
overzicht van baten en lasten plus een uiteenzetting van de financiële positie per programma. In
het geval van BsGW betreft dit het programma lasten heffing en invordering belastingen.
(Bron: Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording biz. 19)

1.3 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de managementsamenvatting. Hoofdstuk 3, 4 en de bijlagen, bevatten de de
tails van de begroting.
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2. Managementsamenvatting
Voor u ligt de tiende begroting van BsGW. Hierin zijn alleen de financiële consequenties van zekere
ontwikkelingen en bestuursbesluiten in de begroting meegenomen.
De door het bestuur van BsGW per 13 december 2018 vastgestelde kadernota 2020 en de koers
wijziging met de betrekking tot het opstellen van de begroting, dient als basis voor de begroting
2020 en de meerjarenraming 2020-2024. Het belangrijkste bestuurlijke uitgangspunt hierbij is een
sluitende begroting en meerjarenraming.
Naast een sluitende begroting is één van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW
kostenreductie. In de periode 2012-2016 heeft BsGW een kostenreductie gerealiseerd van 10%
middels het niet doorberekenen van een kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar aan de deel
nemers. Ook voor 2017 heeft de BsGW deze handelwijze gecontinueerd. Het bestuur van BsGW
heeft hierbij bepaald dat wanneer de (mogelijke) ontwikkelingen zeker zijn en/of een structureel
karakter krijgen, deze aan het bestuur zullen worden voorgelegd, zodat kan worden bepaald om de
eventuele risico's op te vangen via het weerstandsvermogen dan wel via een structurele aanpas
sing van de begroting. De hiermee gemoeide kostenreductie liep eind 2017 op tot € 1,565 miljoen
per jaar.
Ook voor 2020 en verdere jaren geldt uiteraard dat BsGW een sobere en doelmatige begroting en
meerjarenraming opstelt. Vanaf 2017 is de groei- en nazorgfase van de eerste vijfjaar voorbij en
ligt de focus op stabilisatie en kwaliteit. Echter om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen
borgen, zijn de grenzen van de bezuinigingen (vooralsnog) bereikt. Net als in de begroting 2018 en
2019 zijn in voorliggende begroting 2020 dan ook de loonindexering en indexering goederen en
diensten opgenomen. Voor 2020 is dit geraamd op € 550 duizend.
Begin 2017 is van Rijkswege bepaald dat alle kosten voor beheer en exploitatie van de overheids
brede voorzieningen conform het profijtbeginsel worden doorbelast aan de afnemers. Voor BsGW
betekent dit een extra kostenpost van € 300 duizend van andere nieuwe GDI-voorzieningen (naast
MijnOverheid en DigiD). Voor deze overige voorzieningen is nog niet bekend of - en zo ja in welke
omvang - doorbelasting zal plaatsvinden.
Daarnaast zijn de begrote proceskosten aangevuld met € 670 duizend tot een bedrag van € 2 mil
joen en is de post onvoorzien aangevuld met € 230 duizend tot € 300 duizend.
Per saldo bedragen de begrote netto-kosten - en daarmee de bijdragen - in 2020 € 18,9 miljoen.
Dit is een stijging van € 1,7 miljoen ten opzichte van netto-kosten BsGW 2019.
Op de gebruikelijke wijze zijn de netto-kosten vervolgens vla de kostenverdeelmethode toegere
kend aan de bijdragen van de deelnemers aan BsGW.
Daarnaast kent BsGW 2 majeure trajecten die geen onderdeel van de reguliere begroting uitmaken
en dan ook apart worden behandeld in voorliggende begroting (beleidsbegroting, paragraaf 3.6.4
Bedrijfsvoering):
Het eerste betreft het ondernemingsplan BsGW voor de jaren 2018-2020. De uitvoering van dit
ondernemingsplan is een separaat traject en behoort niet tot de reguliere bedrijfsvoering van
BsGW. Over de wijze van financiering en de verantwoording over dit majeure project zijn be
stuurlijke afspraken gemaakt (AB, 14-12-2017).
Het tweede betreft het waarderen woningen op gebruiksoppervlakte. Vanaf 1 januari 2022 is er
een verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte in plaats van
op bruto inhoud (momenteel gebruikt BsGW deze waarderingsmethode). BsGW heeft op ver
zoek van de deelnemers de regie van dit project op zich genomen (AB, 13-12-2018), in nauwe
samenwerking met de gemeenten en de verschillende Limburgse gegevenshuizen. De kosten
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zullen verrekend worden met de individuele gemeenten, op basis van een per gemeente opge
steld plan van aanpak inclusief kostenraming.
Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd op een jaarlijks bij het
opstellen van de begroting uitgevoerde risicoanalyse. Het berekende weerstandsvermogen komt
hiermee op € 1,19 miljoen en behoeft daarmee aanvulling.

Meerjarenperspectief

Realisatie
2018

Begroting

Personeelskosten

11.671

12.241

12.669

13.113

13.572

14.047

14.538

Huisvestingkosten

675

744

758

771

785

799

814

Afschrijvingkosten

324

261

261

261

261

261

261

ICT-kosten

2.762

2.421

2.764

2.814

2.865

2.916

2.969

Overige operationele kosten

3.288

2.851

3.573

3.637

3.702

3.769

3.837

Algemene kosten

406

488

725

739

752

766

778

Bank- en rentekosten

212

284

289

294

298

303

308

Bedragen x € 1,000

2019

Begroting
2020

2021 I 2022 I 2023 I 2024

Lasten

0

0

0

0

0

0

0

19.338

19.290

21.038

21.628

22.235

22.860

23.504

Toevoegingen aan voorzieningen
Totaal lasten

0

0

0

0

0

0

0

19.338

19.290

21.038

21.628

22.235

22.860

23.504

190

13

13

13

13

13

13
0

Taakstellende kostenreductie
Totaal lasten

Baten
Renteopbrengten
Diensten aan derden

11

0

0

0

0

0

Bijdragen van derden

0

0

0

0

0

0

0

2.188

2.137

2.137

2.137

2.137

2.137

2,137

2.389

2.149

2.149

2.149

2.149

2.149

2.149

17.141

18.889

0

0

Opbrengst vervolgingskosten
Totaal baten

Netto kosten

1

1 Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)

Bijdragen
[Totaal_bijdragen_

Exploitatieresultaat

16.94B|
0

I
1

16.624|
-325

17.14l[r
0

19.4771 20.0841 20.71o| 21.35s|

o\

0

0

0

18.889ir 19.477| 20.084| 20.71o| 21.355|
0

0

0

0

0

Voor een nadere toelichting en ontwikkelingen verwijzen we u naar hoofdstuk 3 en 4,
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3. Beleidsbegroting
3.1 Uitgangspunten
De begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 van BsGW is opgesteld binnen de kaders van
de door het bestuur vastgestelde kadernota 2020 en de koerswijziging met de betrekking tot het
opstellen van de begroting (DB februari/maart 2019). Onderstaand zijn de nadere uitgangspunten
benoemd:
1.

Een minimale, realistisch onderbouwde begroting waarmee BsGW invulling geeft aan de doel
stelling om de bijdragen van de deelnemers zo laag mogelijk te houden.

2.

Als basis voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024 van BsGW dient de jaarschijf
2020 uit de vastgestelde begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023, inclusief 1® be
grotingswijziging als gevolg van de cao-wijziging.

3.

De indexering voor loonontwikkeling en de indexering goederen en diensten is gebaseerd op
de meest actuele, (meerjaren)gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB), resp. de loonvoet
sector overheid en de Consumenten Prijsindex (CPI). Het CPB raamt voor 2019 en 2020 deze
index op 3,5% (loon) en 1,8% (producten en diensten).

4.

Alle te voorziene ontwikkelingen en risico's, ook ontwikkelingen en risico's waarvan de (finan
ciële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben, worden gekwantificeerd en opgenomen
in de (meerjaren)begroting van BsGW dan wel de in de begroting opgenomen risico-analyse
voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit (DB februari/maart 2019).
Dit is een koerswijziging ten opzichte van voorgaande jaren, toen alleen de financiële conse
quenties van zekere ontwikkelingen en bestuursbesluiten in de begroting worden meegeno
men.

5.

Het ondernemingsplan BsGW 2018-2020 en de wijze van financiering hiervan, is vastgesteld
door het algemeen bestuur van BsGW in de vergadering van 14-12-2017. De uitvoering van
dit ondernemingsplan is een separaat traject en behoort niet tot de reguliere bedrijfsvoering
van BsGW. Het ondernemingsplan raakt de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024
van BsGW daarom niet en vormt daarmee geen onderdeel van deze begroting.

Daarnaast zijn een aantal bestuurlijke standpunten ingenomen, hoe BsGW de financiële consequen
ties hiervan dient te verwerken in de (ontwerp-)begroting 2020 en de (ontwerp)meerjarenraming
2020-2024, te weten:
6.

De proceskosten zullen in de ontwerpbegroting 2020 en de -meerjarenraming 2020-2024 wor
den doorbelast via de huidige door het bestuur van BsGW vastgestelde kostenverdeelmethode
totdat het Algemeen Bestuur van BsGW anders besluit.

7.

De kosten voor beheer en exploitatie van de GDI-voorzieninaen worden in de ontwerpbegro
ting 2020 en de -meerjarenraming 2020-2024 doorbelast naar de deelnemers via de huidige
door het bestuur van BsGW vastgestelde kostenverdeelmethode (DB/AB maart 2019).
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In de volgende tabel zijn de effecten van de ontwikkelingen en kostenreducties voor 2020 weerge
geven, waar mogelijk zijn de financiële effecten hiervan gekwantificeerd.
Bron: cf. art. 3 Wet Financiering decentrale overheden en art. 2 Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden.

Ontwikkelingen en kostenreducties begroting 2020
Zekere ontwikkelingen
- Indexering salarissen en inflatie
- Proceskosten
- Onvoorzien
- Privacywetgeving
- Normalisering rechtspositie ambtenaren
- Stimuleringsregeling
- Waarderen op gebruiksoppervlakte*)
- Bedrijfsvoering:
- Stelsel van Basisregistraties
- Beheerskosten overige voorzieningen GDI
- Aanbesteding Infrastructuur 2022
- Baseline Informatiebeveiliqinq Overheid (BIOI
Mogelijke ontwikkelingen
- Fiscale vereenvoudingswet: extra proceskosten
- Reguliere rechtsbescherming kwijtschelding
-Verruiming gemeentelijk belastinggebied
- Samenwerking nieuwe deelnemers
- Samenwerking belastingkantoren
- Duurzaamheidsbevorderende maatregelen wet WOZ

Effect op netto kosten 2020
afname
toename

€ 550.000,€ 670.000,€ 230.000,nihil
nihil
kostenneutraal

kostenneutraal

separaat project

separaat project

MIP
€ 300.000,onbekend
onbekend

vooralsnog niet
vooralsnog niet
vooralsnog niet

vooralsnog niet
> 2020
onbekend

onbekend

Mogelijke kostenreducties
- Interactieve voormeldinq WOZ

onbekend

*) De (eenmalige) projectkosten voor het waarderen op gebruikersoppervlakte, zijn niet opgenomen in de be
groting 2020, maar worden per individuele deelnemer bepaald. Dit wordt een separaat project waarbij per ge
meente een offerte-traject wordt ingegaan (AB 13-12-2018).

In de navolgende paragrafen wordt bovenstaande tabel nader toegelicht.
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3.2 Ontwikkelingen
Er doen zich de komende jaren ontwikkelingen voor die mogelijk invloed hebben op de bedrijfsvoe
ring van BsGW. Voor het opstellen van de begroting is het van belang om onderscheid te maken in
de volgende twee categorieën toekomstige ontwikkelingen:
o

o

Zekere ontwikkelingen en formele bestuursbesluiten
Deze ontwikkelingen zijn zeker en geformaliseerd via een bestuursbesluit. De financiële conse
quenties worden verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024.
Mogelijke ontwikkelingen
Op het moment van opstellen van deze begroting zijn deze ontwikkelingen nog niet geformali
seerd door een bestuursbesluit of de uitkomsten nog onzeker. Deze ontwikkelingen zullen dan
ook niet worden meegenomen in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024. Pas
wanneer deze zijn geformaliseerd en de (financiële) consequenties kunnen worden vastgesteld,
worden deze opgenomen in de begroting.

3.2.1 Zekere ontwikkelingen en formele bestuursbesluiten
Naast de voornoemde financiële uitgangspunten, worden de financiële consequenties van de vol
gende ontwikkelingen verwerkt in begroting 2020:
Kostenontwikkelingen
o Lonen
Zoals te doen gebruikelijk, baseert BsGW voor 2020 (en verdere jaren) haar jaarlijkse indexe
ring van de loonkosten op de ontwikkeling van de loonvoet sector overheid van het Centraal
Planbureau (CPB). Voor 2019 en 2020 raamt het CPB deze index op 3,5%. Hierop anticiperend
is in de begroting 2020 3,5% opgenomen als indexering van de loonkosten.
o

Producten en diensten
BsGW baseert haar jaarlijkse kostenindexering in haar begroting op de Consumenten Prijsindex
(CPI) van het Centraal Planbureau (CPB). Voor 2019 en 2020 raamt het CPB deze index op
respectievelijk 2,4% en 1,8%. In de begroting 2020 wordt daarom 1,8% opgenomen als in
dexering voor de inkoop van producten en diensten.

o

Onvoorzien
Om het risico op tussentijdse begrotingswijzigingen te dempen dan wel tekorten per einde jaar
te dempen, is de post onvoorzien structureel opgehoogd van € 72 duizend (0,4% van het begrotingstotaal) naarC 300 duizend (1,4% van het begrotingstotaal).

Ontwikkelingen in wetgeving
o Proceskosten
Door ontwikkelingen in de wetgeving betreffende de tegemoetkoming proceskosten - door het
afschaffen van een zogenaamde Fierensdrempel die stelde dat bij minimale waardeverschillen
de waarde gehandhaafd diende te blijven - is het sinds 2014 rendabel geworden voor zoge
naamde WOZ-bureaus om namens burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, waarbij
deze bureaus de tegemoetkoming proceskosten kunnen opstrijken. Dit heeft landelijk geresul
teerd in een forse stijging van de proceskosten. Zo ook voor BsGW. De post proceskosten is in
voorliggende begroting opgehoogd met € 670 duizend tot een bedrag van € 2 miljoen.
Elk kwartaal wordt de actuele stand van zaken weergegeven via een mededeling aan het be
stuur, bij de bestuursrapportage.
Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling om de
bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties.
BsGW heeft in 2018 deelgenomen aan het onderzoek van de Landelijke Vereniging Lokale Be
lastingen (LVLB) inzake de problematiek rondom de no cure, no pay-bureaus bij WOZbezwaren. De LVLB heeft de resultaten van dit onderzoek inmiddels beschikbaar gesteld aan
diverse instanties
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Daarnaast heeft BsGW in 2018 deelgenomen aan een onderzoek met 13 andere belastingsamenwerkingen naar de impact van no cure, no pay-bureaus op deze organisaties. De conclu
sie van dit onderzoek is dat er een discrepantie is tussen de hoogte van de kostenvergoeding
en restitutie van belastingbedragen. Bovendien leggen genoemde bedrijven een onevenredig
beslag op tijd van de samenwerkingen. Daarnaast bedient men zich van strategieën, die in toe
nemende mate een belemmering dreigen te vormen om ingekomen bezwaarschriften tijdig af
te handelen (dwangsommen).
De uitkomsten van het onderzoek zijn verstrekt aan VNG, UvW, Waarderingskamer en het mi
nisterie van BZK.
Omdat de signalen en misstanden inzake de problematiek rondom de no cure, no pay bureaus
bij WOZ-bezwaren de Waarderingskamer met zorg vervullen, heeft de Waarderingskamer mid
dels een brief de minister voor Rechtsbescherming gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te
stellen naar het functioneren van de bureaus. De Waarderingskamer schat in dat met de af
handeling van deze bezwaarschriften landelijk inmiddels zo'n 15 tot 20 miljoen euro gemoeid
is.
Naar aanleiding van bovenstaande zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld (ingezonden 14-72018) aan de ministers voor Rechtsbescherming en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid stellen een onderzoek in naar de ontwik
keling van het aantal bezwaren en de in verband hiermee toegekende kostenvergoedingen. Op
basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de no cure, no pay-problematiek worden be
zien.
Daarnaast speelt mee dat uit gewezen jurisprudentie nog altijd geen bestendige lijn volgt ten
aanzien van aspecten die van invloed zijn op de hoogte van de proceskostenvergoeding. Het
gaat hier bijvoorbeeld over de hoogte van een toegekende proceskostenvergoeding bij gegrond
verklaarde bezwaarschriften, waarbij objecten in meerdere gemeenten zijn gelegen. Ook de
vraag welke mate van onderbouwing van de waarde van een object voldoende wordt geacht,
kan niet altijd eenduidig worden beantwoord en zal moeten blijken uit toekomstige jurispruden
tie.
Op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving en recente jurisprudentie vindt steeds een kri
tische beschouwing plaats van het huidige beleidskader en interne werkinstructies, en worden
indien noodzakelijk of wenselijk processen aangepast.
Algemene verordening gegevensbescherming (privacywetgeving)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie
(EU).
BsGW heeft de intentie om de deelnemers optimaal van gegevens te voorzien binnen wettelijke
kaders. De aanscherping van de privacyregels leidt tot een kritischere houding bij BsGW ten
aanzien van het verstrekken van (persoons)gegevens (met een ander doel dan uitvoering wet
WOZ, belastingheffing en inning) aan de deelnemers.
Een essentieel onderdeel van de AVG is dat gegevens alleen verwerkt mogen worden als daar
specifieke doeleinden voor zijn vastgesteld, de zogenoemde doelbinding. BsGW heeft de gege
vens ingewonnen en verwerkt voor de doelen uitvoering wet WOZ, heffing en invordering en
mogen voor dat doel gebruikt worden. Gebruik van de gegevens voor een ander doel en door
een andere entiteit, dient steeds getoetst te worden aan de privacy regels.
Voor het verstrekken van fiscale gegevens geldt dat BsGW is gehouden aan de geheimhou
dingsplicht op grond van artikel 67 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR).
Het Dagelijks bestuur van BsGW kan hiervoor ontheffing verlenen. Zo is voor het verstrekken
van fiscale gegevens in het kader van onderzoeken op het gebied van grootschalige criminali-
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teit en ondermijning door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) onlangs een
vrijstellingsbesluit genomen.
Een informatieverzoek voor fiscale gegevens zal steeds worden getoetst aan de bestuurlijk ge
accordeerde doelen.
BsGW heeft de uit te voeren maatregelen om AVG compliant te worden nagenoeg allemaal
doorgevoerd.
Begin 2019 zal een nulmeting worden uitgevoerd, om te kunnen beoordelen of de door BsGW
uitgezette acties afdoende zijn. Ook worden dan mogelijke verbeterpunten in kaart gebracht.
Voor het inrichten en borgen van deze processen en systemen, verwacht BsGW (vooralsnog)
geen extra kosten op dit vlak. Met eventuele boetes die kunnen worden opgelegd voor alle
overtredingen van de AVG is in de begroting geen rekening gehouden.
o

Normalisering rechtspositie ambtenaren
Op 2 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet normalise
ring rechtspositie ambtenaren (WNRA). Op 8 november 2016 dit wetsvoorstel aangenomen. Per
1 januari 2020 wordt deze wet van kracht. Daarmee komt een einde aan de werking van de
huidige rechtspositie van de ambtenaren, en moet BsGW een cao, personeelsregelingen en ar
beidsovereenkomsten naar burgerlijk recht gaan afsluiten.
Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk moeten zijn aan
de verhoudingen in het private bedrijfsleven. De normalisering past bij deze tijd, een arbeids
overeenkomst sluit aan op vertrouwen en gelijkwaardigheid tussen werkgever en werknemer.
Ambtenaren zullen in de toekomst een arbeidsovereenkomst met hun werkgever gaan sluiten.
Deze komt in de plaats van het huidige (eenzijdige) aanstellingsbesluit. Het wetsvoorstel heeft
geen invloed op de huidige arbeidsvoorwaarden en de pensioenregelingen van ambtenaren of
het eigenrisicodragerschap van overheidswerkgevers voor de Werkloosheidswet. De benaming
'ambtenaar' zal niet verdwijnen.
Op 1 januari 2020 zullen alle medewerkers van BsGW een arbeidsovereenkomst krijgen ter
vervanging van hun huidige aanstelling en zal de personeelsadministratie ingericht moeten zijn
naar burgerlijk recht. In de periode voor 2020 zal er ook een omscholing plaats moeten vinden
bij HRM en overige betrokkenen van publiek recht naar civiel recht.
Momenteel volgt BsGW de rechtspositie van de waterschappen. Dit is ook zo vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling. Aangezien BsGW geen waterschap is, maakt BsGW nu geen deel
uit van de onderhandelingstafel over een nieuwe rechtspositie.
Eind juni 2018 is duidelijk geworden dat alle publieke organisaties die nu de rechtspositie van
de waterschappen volgen (zoals BsGW), straks lid kunnen worden van de werkgeversvereni
ging voor waterschappen. Op het moment dat BsGW lid is van deze vereniging, is de cao voor
waterschappen algemeen bindend voor alle medewerkers van BsGW én kan BsGW via deze
vereniging invloed uitoefenen op de inhoud van de cao.
Met besluit tot lidmaatschap van de werkgeversvereniging is aan het Algemeen bestuur van
BsGW, nadat de raden van deelnemende gemeenten en het bestuur van het waterschap een
ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen in
te brengen.
Op het moment dat BsGW lid wordt van de werkgeversvereniging voor waterschappen is con
tributie verschuldigd. Het is nog niet bekend wat de hoogte van deze contributie zal zijn. Naar
de huidige verwachting zal dit binnen de begroting van BsGW kunnen worden opgevangen.
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Overige ontwikkelingen
o Stimuleringsregeling
Vanaf 1-1-2017 is het voor medewerkers vanaf 10 jaar voor hun AOW-leeftijd mogelijk om
minder te gaan werken met het oog op strategisch formatiebeheer nu en in de toekomst. De
maatregel behelst compensatie salaris en pensioenopbouw tot het moment dat de deelnemen
de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en uitstroomt. De regeling heeft in eerste
aanleg een werkingsduur van 4 jaar (2017 tot en met 2020).
Het doel van deze stimuleringsregeling was tweeledig. Naast het feit dat BsGW nu de mogelijk
heid krijgt om een gezonde mobiliteit te stimuleren en bovendien tijdig te kunnen inspelen op
de groeiende behoefte aan personeel met andere kenniscompetenties, leidt deze stimulerings
regeling tot een snellere oplossing voor het instromen in de BsGW-formatie van het eerder in
dienst genomen boventallig personeel van de LiBel-partijen. Hiermee kon BsGW de omvang en
duur van het financiële risico van de UBel-gemeenten helpen te beperken. Inmiddels zijn medio
2018 alle extra overgenomen fte ingestroomd in de formatie van BsGW en zal het project extra
fte Libel - na accountantscontrole over de (eind)afrekening 2018 - definitief worden afgesloten.
De stimuleringsmaatregel wordt door BsGW budgettair neutraal uitgevoerd.
o

Strategisch HRM-beleid
De ontwikkelingen waar BsGW zich voor gesteld ziet staan, op inzet en inspeelt, hebben uiter
aard ook een grote invloed op de werkprocessen van BsGW. Uit het oogpunt van strategisch
HRM-beleid is een opleidingsacademie BsGW ingericht die de medewerkers van BsGW continue
traint en ontwikkelt. De opleidingsacademie BsGW wordt kostenneutraal uitgevoerd via het in
de reguliere begroting van BsGW opgenomen opleidingsbudget.
Strategisch HRM-beleid is van belang voor de dóórontwikkeling van de organisatie (zoals ook in
het ondernemingsplan 2018-2020 wordt geschetst).

o

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor BsGW en deelnemers
Gezien de samenvoeging van de waterschappen, externe adviezen, opgedane ervaringen, lees
baarheid en nieuwe wetgeving is het wenselijk de bestaande Gemeenschappelijke Regeling te
actualiseren. Hiervoor is een werkgroep gevormd waarin, conform een besluit van het Dagelijks
Bestuur, ook medewerkers de gemeenten Heerlen, Venio, Meerssen, Roermond en het Water
schap Limburg participeren. De voorgestelde wijzigingen zullen in 2019 worden voorgelegd aan
het bestuur van BsGW en de deelnemers. Eventuele advieskosten worden binnen de begroting
van BsGW opgevangen.

Ontwikkelingen op het gebied van belastingheffing
o
Waarderen op gebruiksoppervlakte
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van
de gebruiksoppervlakte. Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te waarde
ren. Pas na goedkeuring door de Waarderingskamer mag BsGW de WOZ-beschikkingen en be
lastingaanslagen versturen. Het niet kunnen aantonen van de kwaliteitseisen kan ertoe leiden
dat de OZB-aanslagen voor woningen niet of later verzonden worden.
De belangrijkste overwegingen van de wetgever om het waarderen van woningen op opper
vlakte verplicht te stellen zijn:
Aansluiting op de markt en beleving bij burgers: de gebruiksoppervlakte is beter her
kenbaar voor burgers en vastgoedorganisaties (woningcorporaties en makelaars) dan
de bruto inhoud. Daarom is de gebruiksoppervlakte uit de BAG nu ook al zichtbaar in
het WOZ-waardeloket.
Invulling geven aan het stelsel van basisregistraties: de gebruiksoppervlakte is een au
thentiek gegeven en wordt door de inliggende gemeenten (of samenwerkingen) be
heerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
Op basis van landelijke ervaringen, ook bij andere samenwerkingsverbanden en het door BsGW
reeds uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat deze transitie een enorme klus zal zijn. BsGW
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neemt de regie van dit project op zich, in nauwe samenwerking met de gemeenten en de ver
schillende Limburgse gegevenshuizen. In dit kader worden ook nadere afspraken gemaakt over
de beheersfase (registratie van gebruiksoppervlakte).
De kosten zullen verrekend worden met de individuele gemeenten, op basis van een per ge
meente opgesteld plan van aanpak inclusief kostenraming (AB 13-12-2018). Een exacte in
schatting is pas te maken als de impactanalyse is uitgevoerd en de mogelijke individuele addi
tionele wensen met de gemeentes zijn besproken.
Ontwikkelingen bedrijfsvoering BsGW
Er zijn een aantal interne en externe ontwikkelingen met een verplicht karakter te voorzien die een
majeure impact hebben op de bedrijfsvoering van BsGW. De interne processen en informatievoor
ziening van BsGW dienen op deze ontwikkelingen afgestemd te worden.
o Digitale overheid
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) had tot doel een com
pacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening. Digitalisering is een ver
eiste en het digitale kanaal is het voorkeurskanaal. In het daarop volgende programma de "digitale
Agenda 2020" is verder ingezet op samen organiseren en het gebruik van collectieve voorzienin
gen. In dit kader zijn een aantal overheidsbrede voorzieningen gerealiseerd voor de basisregistra
ties (terugmelden), gegevensuitwisseling, digitale dienstverlening en de authenticatievoorzieningen
(zoals DigiD, Eidas). Deze voorzieningen worden in het kader van de Overheidsbrede visie op
dienstverlening 2020 doorontwikkeld tot de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid
{GDI).
BsGW implementeert de voorzieningen van de GDI binnen haar informatievoorziening om het elek
tronische verkeer tussen de overheid (waaronder de deelnemers van BsGW), burgers en bedrijven
op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk te maken. BsGW sluit aan bij in de praktijk bewezen
oplossingen. De prioriteiten voor BsGW liggen bij:
Aansluiten en werken met het stelsel van basisregistraties volgens het principe "gebruik
basisregistraties tenzij".
Het optimaal integreren van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van BsGW met MijnOverheid. MijnOverheid is de wettelijk geborgde poort naar de overheid en biedt voor
BsGW de optimale mogelijkheid tot kanaalsturing.
Stelsel van basisregistraties
Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens
van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onder
zoek,
worden
gebruikt
bij
de
uitvoering
van
publiekrechtelijke
taken.
Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik door
overheidsinstellingen geldt voor de authentieke gegevens in een basisregistratie. In de wet van een
basisregistratie ligt vast welke gegevens authentiek zijn. Bij het gebruik van de gegevens is de
privacy van de burger gewaarborgd.
Er zijn 12 basisregistraties. BsGW is bronhouder voor de basisregistratie WOZ (Waardering onroe
rende zaken). In 2017 zijn alle gemeentelijke deelnemers van BsGW aangesloten op de Landelijke
Voorziening WOZ. In 2018/2019 ligt de focus landelijk op de afnemersfunctionaliteit. De leverancier
van het belastingpakket heeft voor acht belastingkantoren hiervoor software ontwikkeld. De kosten
hiervoor bedragen voor BsGW € 150 duizend. Volgens recente, voorlopige inschattingen van de
leverancier bedragen de kosten voor BsGW voor de beheerfase (2019/2020) ook € 150 duizend.
Van de voor BsGW relevante overige basisregistraties is BsGW afnemer: BGT (Basisregistratie Ge
ometrie), BRK (kadastrale registratie), het Handelsregister (bedrijvenregistratie), BAG (basisregi
straties adressen en gebouwen) en BRP (basisregistratie personen en niet ingezetenen). De ko
mende jaren wordt ingezet op de verdere optimalisatie voor het afnemen van deze basisregistra
ties.
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Naar de huidige inzichten wordt er van uitgegaan dat het MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) vol
doende dekking biedt voor de uitgaven van deze (investerings-)projecten.
MijnOverheid
MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. MijnOverheid biedt de
burger toegang tot zijn of haar digitale post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds
meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten. De
Wet elektronisch berichtenverkeer die per 1 november 2015 in werking is getreden, stelt de Belas
tingdienst in staat om al het berichtenverkeer met belastingplichtigen te digitaliseren. Als gevolg
daarvan stuurt de Belastingdienst vanaf die datum steeds meer post alleen nog digitaal, via de
Berichten box van MijnOverheid.
De ambitie van de overheid om massaal digitaal te communiceren met burgers en bedrijven is wat
getemperd, doordat de wetgeving om het digitale berichtenverkeer voor de gehele overheid ver
plicht te maken, vertraging heeft opgelopen. Het wetsvoorstel (Digitale Overheid) zal naar ver
wachting in de loop van 2019 gefaseerd in werking treden. Bij de aanslagoplegging 2015 maakte
9% van de burgers gebruik van MijnOverheid, bij de aanslagoplegging 2016, 2017, 2018 en 2019
was dit respectievelijk 23%, 36%, 36% en 40%. Voor de jaren 2020 en verder is de verwachting
dat het gebruik stabiliseert op het niveau van de aanslagoplegging 2018 en 2019.
Profijtbeginsel: doorbelastino kosten GDI-voorzieninoen
In de begroting 2019 en eerdere jaren, is vermeld dat BsGW ervan uit gaat dat het MeerjarenIn
vesteringsPlan (MIP) voldoende dekking biedt voor de uitgaven van deze (investerings-)projecten.
Voor wat betreft de implementatiekosten voor BsGW is dit nog steeds. Begin 2017 heeft de minis
terraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort,
DigiD en MijnOverheid conform het profijtbeginsel worden doorbelast aan afnemers. Deze financieringsafspraak is bedoeld om de digitale overheid veilig en bruikbaar te houden en geldt vanaf 1
januari 2019 ook voor de overige voorzieningen van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Voor
BsGW betekent dit een extra kostenpost van € 300 duizend (naast MijnOverheid en DigiD).
o Aanbesteding Infrastructuur 2022
In 2022 loopt het contract voor de ICT-infrastructuur af. Dit betekent dat vóór die tijd een aanbe
steding gestart moet worden. De voorbereiding wat betreft scope, tijdpad, programma van eisen,
samenwerking met belastingsamenwerkingen BgHU, RBG (BRB), budget, zullen vanaf 2019 moeten
worden onderzocht om een tijdige implementatie te kunnen realiseren.
o Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
Vanaf 2020 geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid als norm voor alle overheden. De BIO
is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) waarbij het jaar 2019 geldt
als overgangsjaar.
Het grote verschil tussen de BIG en de BIO is dat de BIO op de meest actuele versie van de ISO
norm 27002 (2017) is gebaseerd en dat de BIO meer ruimte geeft voor het treffen van passende
maatregelen op basis van risicomanagement. Het is de verantwoordelijkheid van elke proceseige
naar om ervoor te zorgen dat risico's binnen zijn proces passend worden beheerst op basis van de
BIO. In 2019 wordt gestart met het onderzoeken van de impact en het voorbereiden van de overgang, zodat BsGW per 2020 aan de norm voldoet.
3.2.2 Mogelijke ontwikkelingen
De volgende mogelijke ontwikkelingen hebben invloed op de bedrijfsvoering en de kosten van
BsGW, maar zijn niet opgenomen in de begroting 2020:
Ontwikkelingen in wetoevino
o Fiscale Vereenvoudigingswet 2017
In het kader van belastingvereenvoudiging is op 21-12-2016 de Fiscale Vereenvoudigingswet
2017 aangenomen, die op 1 januari 2017 in werking is getreden. Dit is een rijksregeling die
zijn weerslag kan hebben op diverse andere regelingen, zoals de Invorderingswet 1990.
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Tot 2017 was er een aparte rechtsgang met betrekking tot eventuele geschillen over uitstel van
betaling en kwijtschelding, namelijk administratief beroep bij het bestuursorgaan. Dit betekent
dat dit de enige (en laatste) mogelijkheid was ten aanzien van deze twee procedures.
In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 wordt aangesloten op de reguliere rechtsbescherming.
Dit betekent dat er in eerste instantie bezwaar ingediend kan worden en vervolgens beroep kan
worden ingesteld bij de bestuursrechter (bij de rechtbank (in eerste aanleg), het gerechtshof
(in hoger beroep) en de Hoge Raad (in cassatie)).
De Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 is een rijksregeling. Indien deze wijzigingen ook voor de
centrale overheden worden geformaliseerd, leidt dit tot extra werkzaamheden bij BsGW. Er
worden immers extra rechtsbeschermingsstappen in de procedure ingebouwd: bezwaar, hoger
beroep en cassatie. Daarnaast zal dit naar verwachting leiden tot een (forse) toename van de
proceskostenvergoedingen. In de huidige situatie kan geen aanspraak worden gemaakt op de
proceskostenvergoeding, dit is wel het geval indien de procedures onder de reguliere rechtsbe
scherming van bezwaar en beroep (rechtbank) gaan vallen. Daarnaast leidt deze nieuwe wet
geving wellicht tot een nieuwe markt voor de zogenaamde beroepsmatige gemachtigden (even
tueel op 'no cure, no pay' basis) om namens burgers bezwaar/beroep te maken waarbij deze
gemachtigden de tegemoetkoming proceskosten als mogelijke inkomsten zien.
Vanwege eenvoud en eenduidigheid voor de belastingbetaler hebben de decentrale overheden
sinds jaar en dag als uitgangspunt bij formele invorderings- en kwijtscheldingswetgeving dat zij
het beleid van het Rijk volgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te wijken.
De reactie van de commissie Invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen
(LVLB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de wet is dat deze weliswaar
voorziet in een verbetering van de rechtsbescherming voor de verzoeker en een eenduidige
werkwijze van afdoening ten opzichte van andere werkprocessen, maar dat de voorgestelde
wijziging een forse (werk)druk met zich mee zal brengen bij zowel de kwijtschelding verlenen
de organisaties en de rechterlijke macht.
De beoogde inwerkingtreding voor de lokale overheden betreffende het onderdeel wijziging
rechtsbescherming bij verzoeken uitstel van betaling en kwijtschelding was 1 januari 2019
maar is inmiddels opgeschort naar op zijn vroegst 1 januari 2022.
In de huidige begroting van BsGW zijn dan ook geen proceskostenvergoedingen als gevolg van
eventuele geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding opgenomen.
o

Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer keuzes
gemaakt als startpunt voor een belastingherziening. Het doel is hierbij om het stelsel te ver
eenvoudigen en de lasten op arbeid te verlagen, de economische groei te bevorderen en zo
meer mensen aan werk te helpen. Hier bovenop zijn nog enkele andere opties mogelijk, waar
onder de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.
Door de recente decentralisaties vanuit het Rijk, is het aantal taken waar de gemeenten voor
staan toegenomen, terwijl bij die verschuiving de financiële ruimte die gemeenten krijgen niet
mee is ontwikkeld.
In het meest recente regeerakkoord (oktober 2017) is niets opgenomen over een uitbreiding
van het lokaal belastinggebied. Op 14 februari 2018 ondertekenden het Rijk, gemeenten, pro
vincies en waterschappen echter een interbestuurlijk programma (IBP) met een bijbehorende
gezamenlijke agenda. Over de fiscale thema's zijn procesafspraken gemaakt, zoals het verken
nen van de mogelijkheden die decentrale belastingstelsels bieden om de realisatie van geza
menlijke ambities te faciliteren en het inventariseren van eventuele knelpunten in de fiscale re
gelgeving die belangrijke doelstellingen van Rijk en medeoverheden in de weg staan.
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Hoewel een wezenlijke wijziging dan wel toevoeging van belastingsoorten vergaande gevolgen
kan hebben voor de bestaande processen binnen BsGW en zelfs voor de kostenverdeelmetho
de, is een dergelijke wijziging op korte termijn niet te verwachten.
o

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen
en samenvoegen. De vereenvoudiging heeft ook tot gevolg dat er meer vergunningsvrij ge
bouwd of verbouwd kan worden. BsGW zal hierdoor minder informatie over wijzigingen in de
leefomgeving kunnen halen uit vergunningen en meldingen.
Teneinde deze veranderingen te kunnen faciliteren, wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) opgezet en stapsgewijs ontwikkeld. Het DSO dient per 2024 volledig operationeel te zijn.
Als het stelsel van basisregistraties vanaf dan optimaal werkt, valt de uiteindelijke impact op de
werkwijze van BsGW mee. Tot die tijd zal BsGW andere bronnen moeten raadplegen zoals bij
voorbeeld luchtfotovergelijking. BsGW voorziet dan ook dat de verwerking van de vergunningsvrije bouwmutaties arbeidsintensiever is dan de huidige werkwijze, zeker in de overgangsperi
ode.

o

Uniforme objectregistratie
De verschillende bestaande basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot nu
toe weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden van el
kaar ontstaan. Dat heeft er toe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde object (zoals
gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over verschillende registraties
met elk hun eigen inhoud, manieren om processen bij te houden en ICT-systemen. BsGW is in
gesprek met de Waarderingskamer, VNG en Het Gegevenshuis hoe men de bestaande registra
ties in samenhang zou kunnen doorontwikkelen tot een integrale objectenregistratie.
Een integrale objectenregistratie betekent, naast voordelen voor de gemeenten en beheerders,
ook voordelen voor de burgers. Een burger krijgt via één portal toegang tot zijn data waartoe
de burger als rechthebbende bevoegd is. Hiermee kan een belangrijke stap gezet worden in de
landelijk gewenste ontwikkeling dat de burger meer verantwoordelijk wordt voor de eigen data
die voor verschillende overheidsdoeleinden gebruikt worden. Hierdoor ontstaat ook gemakkelijk
inzicht in zijn/haar data die gebruikt worden voor waardebepaling en zal de burger sneller ge
neigd zijn te melden dat gegevens niet actueel, volledig of juist zijn.

o

Overheidsvordering
Een overheidsvordering is een automatisch incasso van de Nederlandse (lokale) overheid,
waarbij zonder toestemming achterstallige schulden van de bankrekening van de debiteur mo
gen worden afgeschreven.
Gezien de (maatschappelijke) discussie en de wens tot een sociale(re) rijksincasso heeft het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Berenschot gevraagd een onderzoek
uit te voeren naar de effecten van bijzondere incassobevoegdheden van bepaalde overheidsor
ganisaties en preferentie die bepaalde overheidsvorderingen hebben. Uit het eindrapport medio
2018 zijn geen wijziging(voorstellen) voortgekomen. BsGW kan dan ook de overheidsvordering
blijven inzetten als instrument van de invorderingscyclus.

Ontwikkelingen op het gebied van belastingheffing
o Samenwerking / nieuwe deelnemers in SsGIV
Schaalvergroting op het gebied van belastingheffing en invordering heeft zowel financieel als
qua kwaliteit van de dienstverlening een heel direct effect. Waterschap Limburg en 28 Limburg
se gemeenten zijn onderdeel van de samenwerking. Slechts drie gemeenten in het werkgebied
van BsGW zijn geen deelnemer. Eventuele groei heeft dan ook geen groot toekomstig (financi
eel) effect voor de zittende deelnemers.
o

Samenwerking belastingkantoren BgHU, RBG, BsGW (BRB)
Vanaf medio 2017 zijn de belastingsamenwerkingen BgHU, BsGW en RBG met elkaar in ge
sprek gekomen over kwetsbaarheden en oplossingsrichtingen in de bedrijfsvoering. Dit is het

Ontwerpbegroting BsGW 2020 en ontwerp MJR 2020-2024

pagina 17 van 62

startmoment geweest om in gezamenlijkheid te bezien welke vormen van nadere samenwer
king mogelijk zouden kunnen zijn. De gedachte tot verdere samenwerking komt ook voort uit
de vergelijkbaarheid van het applicatielandschap van de drie organisaties, in combinatie met de
gedachte om te komen tot maximale samenwerking, onderlinge ondersteuning en reductie van
interne kwetsbaarheid.
In het tweede kwartaal van 2018 is de intentieverklaring BgHU, RBG en BsGW (BRB) onderte
kend. In deze verklaring is opgenomen dat in eerste aanleg wordt samengewerkt door de clus
tering van ICT-infrastructuur. Verdere samenwerking kan vervolgens later worden gezocht in
harmonisatie van werkprocessen, systemen en uiteindelijk in een gezamenlijke aanbesteding
van hard - en software.
Eind mei 2018 is de overeenkomst met Centric ondertekend voor de clustering van de infra
structuur. Migratie naar de nieuwe (gezamenlijke) omgeving vindt voor BsGW naar huidig in
zicht plaats in het tweede kwartaal van 2019.
De vervolgfases van de samenwerking zullen de komende periode nader worden uitgewerkt.
o

Unie van Waterschappen: onderzoek houdbaarheid belastingstelsel
De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen heeft onder
zocht of het huidige belastingstelsel van de waterschappen op de middellange termijn houdbaar
is. Daarbij is tevens de toekomst van kwijtschelding onderzocht. Landelijk is de trend zichtbaar
dat het aantal huishoudens dat kwijtschelding aanvraagt en krijgt toegekend toeneemt. Dit
leidt tot een steeds grotere last bij een beperkt aantal belastingplichtigen.
In mei 2018 is het definitieve rapport van de commissie opgeleverd, met voorstellen tot wijzi
ging van de waterschapsbelastingen. Op basis van dit definitieve rapport, heeft het bestuur van
de Unie van Waterschappen de voorstellen voorgelegd aan de waterschappen. Uit de voorlopige
standpunten van de waterschappen is gebleken dat er op onderdelen onvoldoende draagvalk
bestond. Her Uniebestuur heeft besloten de voorstellen op enkele punten aan te passen en op
andere punten nader onderzoek te doen. Dit heeft geleid tot een gewijzigd voorstel aan de wa
terschappen.
Op 7 december jl. zijn in de Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van
de Unie van Waterschappen de ontvangen reacties, over hoe het gewijzigde voorstel tot aan
passing van het belastingstelsel door de leden-waterschappen is beoordeeld, besproken. In de
CBCF is gezamenlijk geconstateerd dat er onvoldoende draagvlak is voor het voorstel op zowel
de inhoud als het proces. De opvattingen binnen de waterschappen en tussen de waterschap
pen onderling liepen te ver uiteen om tot eenduidige besluitvorming te komen. Om deze reden
heeft het Uniebestuur, met instemming van de CBCF, besloten het aangepast voorstel 'aanpas
sing belastingstelsel'van de agenda van de Ledenvergadering van 14 december jl. te halen.
De waterschapen willen zelf regie hebben en houden over de vormgeving van het toekomstbestendige belastingstelsel. Daarom moet een aanpassing van ons belastingstelsel kunnen reke
nen op een zo groot mogelijk draagvlak bij de algemeen besturen van de waterschappen. Nu
de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 voor de deur staan acht het Uniebestuur het
logisch om het gewenste draagvlak voor de wijziging van het belastingstelsel bij de nieuwe al
gemeen besturen te verkrijgen.
Gezien het bovenstaande heeft het Uniebestuur voorgesteld om de verdere beraadslagingen en
besluitvorming over de gewenste aanpassing van het belastingstelsel ten minste een half jaar
te laten rusten. Tegen die tijd zal met directe betrokkenheid van de nieuwe besturen bekeken
worden op welke wijze het proces om te komen tot aanpassing van het belastingstelsel ver
volgd kan worden.
De daadwerkelijke inwerkingtreding zal dan ook pas plaatsvinden na 2020. Ambtelijk is een
werkgroep gevormd met deelnemers van zowel het waterschap als BsGW ter voorbereiding op
de impiementatie van de eventuele wijzigingen in het belastingstelsel van de waterschappen.
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o

Uitholling (gemeentelijke) belastingcapaciteit door ruimere uitleg vrijstellingen
Als gevolg van jurisprudentie wordt er in de rechtspraak een steeds ruimere uitleg gegeven aan
vrijstellingen. Het betreft met name de uitleg betreffende de vrijstellingen met betrekking tot
de onroerende zaakbelasting (OZB), zoals woondelenvrijstelling bij verpleeg- en verzorgings
huizen en recreatieparken, werktuigenvrijstelling bij ziekenhuizen en vrijsteiiing bodemveront
reiniging. Door de ruimere uitleg verandert de grondslag (WOZ-waarden) voor deze heffingen
of vervalt deze zelfs geheel.
De steeds ruimere uitleg van vrijstellingen leidt tot uitholling van de gemeentelijke beiastingcapaciteit en daarmee tot een steeds grotere iast bij het overige deel van de belastingplichtigen.
De VNG beraadt zich op actie richting de wetgever.

o

Waardering zonnepanelen en duurzaamheid bevorderende maatregelen voor de WOZ
waarde
De WOZ-waarde is een objectief bepaaide waarde, die een zo zuiver mogeiijke benadering
moet zijn van de marktwaarde van de onroerende zaak op de waarde peildatum. De gemeente
heeft geen beleidsruimte om bepaaide onderdelen van een woning, zoals zonnepanelen of an
dere installaties gericht op duurzaamheid en/of energietransitie, buiten de waardebepaling te
laten. Dit uitgangspunt is ook onderschreven door de betrokken bewindslieden en door belan
genorganisaties zoals de Vereniging Eigen Huis. Wel kan een gemeente zonnepanelen vrijstel
len van de onroerend zaak belasting.
De Waarderingskamer geeft aan dat energiebesparende maatregelen betrokken moeten wor
den in de WOZ-waarde. De aanwezigheid van zonnepanelen en andere maatregelen die duur
zaamheid bevorderen wordt op dit moment door BsGW niet apart bijgehouden in de waarderingsapplicatie. Dit gebeurt overigens ook niet bij veel andere organisaties in het land.
Er bestaat geen algemene registratie van deze maatregelen. Het opvragen van deze gegevens
wordt bemoeilijkt door de AVG. De gegevens mogen immers alleen gebruikt worden voor het
doel waarvoor ze verzameld zijn. BsGW neemt wel, indien bekend, het totaal aan energiebe
sparende maatregelen mee bij het vaststellen van de WOZ-waarde.
De Waarderingskamer bekijkt momenteel de mogelijkheden hoe om te gaan met deze kwestie.
Een energie-index zou een betere indicator zijn om woningen op het aspect van duurzaamheid
te vergelijken. De Waarderingskamer wil met alle betrokken partijen streven naar een betere
beschikbaarheid en registratie van deze energie-index, bijvoorbeeld in het kader van de iopende ontwikkelingen op het terrein van de samenhangende objectenregistratie.
Daarnaast speelt dat steeds meer raadsfracties of -leden het college van hun gemeente oproe
pen om zonnepanelen en overige duurzaamheidsbevorderende maatregelen niet mee te tellen
voor de bepaling van de OZB-waarde van woningen, via een vrijstelling in de gemeentelijke
verordening. Het financiële effect hiervan voor de burger is echter marginaal (€ < 5,-/jaar) en
de administratieve lastendruk is een veelvoud hiervan.
Ter stimuiering van duurzaamheidsinvesteringen zijn er, zoals de Waarderingskamer aangeeft
en waar BsGW volledig bij aansluit, ook andere mogelijkheden, zoals fiscale maatregelen, sub
sidies of andere privaatrechtelijke constructies. Al deze mogelijkheden worden momenteel lan
delijk onderzocht. BsGW volgt de ontwikkelingen.
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3.3 Kostenreductiemogelijkheden
BsGW is continu op zoek naar mogelijkheden voor het verder verlagen van de kosten voor de deel
nemers. Net als bij de ontwikkelingen in het vorige hoofdstuk, wordt ook bij de kostenreductiemo
gelijkheden onderscheid gemaakt in twee categorieën.
1.

2.

Zekere kostenreductiemogelijkheden
De financiële uitkomsten van deze kostenreductiemogelijkheden zijn zeker en/of geformali
seerd via een bestuursbesluit.
Mogelijke kostenreductiemogelijkheden
Kostenreducties die een beleidswijziging en dus een bestuursbesluit vereisen, zijn niet meege
nomen in de begroting. Zij zullen pas na formele besluitvorming worden meegenomen in de
begroting.

3.3.1 Zekere kostenreductiemogelijkheden
Wanneer de uitkomst van een kostenreductiemogelijkheid zeker is of wanneer hiervoor een be
stuursbesluit is genomen, wordt deze verwerkt en meegenomen in de begroting. In de begroting
2020 zijn (vooralsnog) geen zekere kostenreducties opgenomen.
Wel dient hierbij vermeld te worden dat BsGW, naast de reguliere bedrijfsvoering, momenteel een
separaat traject uitvoert, zijnde het ondernemings- en ontwikkelingsplan BsGW 2018-2020 (AB 1412-2017). Na een fase van groei is het aantal deelnemers in het samenwerkingsverband BsGW
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in het laatste jaar geconsolideerd. Na de
verzelfstandiging in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar tijd uit naar het huidige samenwer
kingsverband waarin 28 van de 31 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg deelnemen.
De consolidatie van het aantal deelnemers luidt een nieuwe fase in en maakt het noodzakelijk om
een fase van borging te starten. Dit vraagt om een herijking van de organisatie.
Herijking binnen BsGW zal fundamenteel ingrijpen in de huidige structuur en werkwijze. Tegelijker
tijd is actie vereist om de verbetering en continuïteit van de werkprocessen te borgen. Voor dit
ontwikkeltraject is in eerste instantie een investerings- en ontwikkelbudget benodigd van € 4 mil
joen. De dekking voor deze investering kan worden gevonden in de op termijn te realiseren struc
turele reductie van de netto-kosten. Zoals uit het ondernemingsplan blijkt, committeert BsGW zich
aan een taakstellende formatiereductie van 20 fte. Deze taakstelling wordt indien mogelijk gereali
seerd vanaf 2022 maar uiterlijk 7 jaar na start van de in dit plan beschreven dóórontwikkeling (AB
14-12-2017).
Het ondernemingsplan raakt de begroting van BsGW daarom niet en vormt daarmee geen onder
deel van deze begroting. De voortgang en de kosten voor deze dóórontwikkeling wordt vast onder
deel van de Planning en Control-cyclus en wordt periodiek via de reguliere verantwoordingsrapportages aan bestuur en deelnemers gerapporteerd.
3.3.2 Mogelijke kostenreductiemogelijkheden
Interactieve voormelding WOZ
Eind 2014 heeft BsGW de interactieve voormelding ingevoerd. Doel hiervan was om de acceptatie
van de WOZ bij de burger te vergroten, de kwaliteit van de basisgegevens te verbeteren en het
aantal bezwaren te verlagen en hierdoor kosten te besparen.
In voorgaande jaren zijn burgers uitgenodigd om hieraan deel te nemen. BsGW gaat zich ook op
andere specifieke doelgroepen richten, zoals onder andere de agrarische objecten.
De interactieve voormelding WOZ zal verder worden doorontwikkeld.
3.3.3 Effecten toekomstige toetreders
Omdat BsGW geen invloed heeft op het instappen en de effecten niet bij alle instappers hetzelfde
zijn, kan geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van eventuele effecten van nieuwe toetre
ders in de toekomst. De mogelijke groei in 2020 van BsGW - en daarmee het financiële effect voor
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de huidige deelnemers - is gering, rekening houdend met het feit dat slechts drie gemeenten bin
nen Limburg niet zijn toegetreden tot BsGW.
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3.4 Producten
BsGW heeft haar processen uitgedrukt in 5 producten van dienstverlening:
1. Heffen
2. Waarderen
3. Innen
4. Klantzaken
5. Ondersteuning & Ontwikkeling
Wanneer belastingsoorten die afwijken van de standaardbelastingsoorten van BsGW (de zoge
naamde exoten) worden ingebracht in de samenwerking, wordt via een (financiële) analyse be
paald of de gangbare methode van kostenverdeling van toepassing kan zijn, of dat de kosten apart
doorberekend kan worden.
Sinds 2014 kent BsGW daarom 1 sub-product (exoot):
a. Parkeerbelasting
3.4.1 Product Heffen
Kern van het product Heffen is het beheer en onderhoud van de basisgegevens belastingen en
vastgoed van alle deelnemers. Aangezien de kwaliteit van de basisgegevens bepalend is voor de
kwaliteit van de andere primaire processen, worden de basisgegevens continu actueel gehouden.
Dit gebeurt hoofdzakelijk via geautomatiseerde verwerkingen. Er is permanente aandacht voor
bestandsbeheer en reguliere, structurele controles op de juistheid en volledigheid van de basisge
gevens. Binnen de randvoorwaarden van betrouwbare en actuele basisgegevens worden aanslagen
met een zo vroeg mogelijke dagtekening opgelegd. Er worden per belastingplichtige zoveel moge
lijk aanslagregels belastingen van gemeente(n) en heffingen van waterschap(pen) gecombineerd
op één biljet.
Doelstellingen
• Tijdige, juiste en volledige verwerking van brongegevens landelijke authentieke basisadmini
straties (WOZ, BRK, NHR, BAG en BRP) en andere bronnen (waterleidingmaatschappij, postcodetabellen, afvalverzamelaars enzovoorts). BsGW is zelf bronhouder van de LV WOZ en afne
mer voor de overige basisregistraties;
• Een gecombineerde aanslagbiljet als eindproduct;
• Aanslagen en WOZ-beschikkingen worden conform de hiervoor geldende regelgeving opgelegd;
• Aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van digitaal berichtenverkeer.
Speerpunten
• Aanpassing en optimalisering werkprocessen door aansluiting op de Landelijke Voorziening
(LV);
• Aanpassing en optimalisering werkprocessen door aanslagoplegging en overige berichten digi
taal aan te bieden op MijnOverheid, Persoonlijke Pagina van BsGW;
• Project Waarderen op oppervlakte (2019-2022).
Het verwachte aantal op te leggen aanslagregels voor 2020 is 3.987.616. De totale kosten in 2020
van dit product bedragen € 3.260.140,-.
3.4.2 Product Waarderen
Het product Waarderen heeft tot doel het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeente
lijke opdrachtgever, conform de Wet Waardering Onroerende Zaken. Onder waarderen wordt de
jaarlijkse (modelmatige) waardebepaling, de herwaardering als gevolg van bezwaar- en beroeps
procedures en de marktanalyse woningen en niet-woningen verstaan. Het resultaat van de waarde
ring dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die de Waarderingskamer hieraan stelt.
De lasten van het product Waarderen zullen geheel worden gedragen door de gemeentelijke deel
nemers.
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Doelstellingen
• Het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeentelijke opdrachtgevers conform de
wet WOZ;
• De uitkomst van de inspecties van de Waarderingskamer dienen jaarlijks verbetering te laten
zien en uiteindelijk structureel het predicaat 'goed' op te leveren;
• Aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van digitaal berichtenverkeer.
Speerpunten
•
Voor de jaren 2020 en verder is verdere procesoptimalisatie en innovatie hét speerpunt. Het
proces afhandeling bezwaar en beroep heeft hierbij speciale aandacht;
•
Bevordering digitaal contact met de burger, zoals interactief contact met de klant;
•
Overgang van waardering op basis van inhoud naar waardering op basis van oppervlakte (wo
ningen).
Het verwachte aantal WOZ-objecten (exclusief de ongebouwd vrijgestelde objecten) van de ge
meenten bedraagt voor 2020: 561.113. De totale kosten in 2020 van dit product bedragen
€ 5.192.866,-.
3.4.3 Product Innen
Het product Innen omvat het tijdig en volledig invorderen van opgelegde aanslagen gericht op een
goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaande postenbeheer en een zo vroeg mogelijke
ontvangstdatum. Daarnaast behelst dit product het tijdig afdragen van de ontvangen heffing, con
form de met opdrachtgevers overeengekomen afdrachtenprognoses.
Doelstellingen
• Actueel en strak openstaande postenbeheer middels het dagelijks, juist en volledig verwerken
van betalingen, klantenreacties en informatie van derden;
• Beperken financiële risico als gevolg van oninbaarheid van de vordering;
• Realisatie afdracht conform de met opdrachtgevers overeengekomen afdrachtprognoses;
• Definitieve eindafrekening belastingjaar na 5 kalenderjaren na betreffende belastingjaar.
Speerpunten
• Afronding invordering heffingsjaar 2016;
• Verder optimaliseren huidige processen en het zoeken naar nieuwe effectieve invorderingsmogelijkheden binnen de wettelijke kaders.
De dekking voor het product Innen wordt (voorheen grotendeels en vanaf 2014 volledig) gedekt
door de opbrengst vervolgingskosten (geraamd voor 2020 op € 2,131 miljoen) die BsGW, naar
aanleiding van dwanginvorderingsacties, volgens de kostenwet in rekening brengt bij belasting
schuldigen.
De netto kosten 2020 van dit product bedragen -/- € 220.738,-. Het verwachte aantal bruto aan
slagbiljetten voor 2020 is 1.299.943.
3.4.4 Product Klantzaken
Het product Klantzaken draait om de massale afhandeling van alle klantcontacten, zowel burgers
als bedrijven, ongeacht het communicatiekanaal en ongeacht of deze betrekking heeft op heffing of
invordering. De kern van dit product is het tijdig en adequaat afhandelen van klantvragen zoals
(telefonische) klantreacties, afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, afhandeling bezwaren en
beroepen, correspondentie op het gebied van dwanginvordering en het verlenen van uitstel en be
talingsregelingen.
Doelstellingen:
•
Een snelle en gerichte afhandeling van het eerste klantcontact ongeacht het gehanteerde com
municatiekanaal waarbij vervolgcontacten voorkomen worden;
•
Verzoek- en bezwaarschriften worden binnen de wettelijk termijnen beantwoord.
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Speerpunten:
•
Bereikbaarheid
•
Klantenreacties worden bij het eerste contact binnen een dag volledig afgehandeld.
•
Terugbrengen van het absolute aantal klantencontacten;
•
Vergroten aandeel digitale klantencontacten via kanaalsturing, onder andere via Persoonlijke
Pagina Digitale Balie BsGW en de ontwikkelingen op het gebied van MijnOverheid.
Het verwachte aantal klantcontacten voor 2020 is 442.254. De totale kosten in 2020 van dit pro
duct bedragen € 3.809.242,-.
3.4.5 Product Ondersteuning & Ontwikkeling
Het product Ondersteuning & Ontwikkeling heeft betrekking op de algemene activiteiten die een
indirect verband hebben met de operationele uitvoering van de primaire hoofdprocessen heffen,
innen, waarderen en klantzaken. Het gaat hierbij vooral om activiteiten op het gebied van Informa
tievoorziening, Processturing en Automatisering (IPA), HRM, bestuursondersteuning, algemene
(fiscaal)-juridische aangelegenheden. Planning & Control, algemeen management en directievoe
ring.
Deze activiteiten worden veelal uitgevoerd ter ondersteuning van de activiteiten die verricht moe
ten worden om de primaire taken van de dienstverlening uit te voeren. Hiermee vallen ook de huis
vesting en overige facilitaire zaken onder de kosten van dit product.
Doelstellingen:
•
Innovatie in werkprocessen en ICT-middelen gericht op kwaliteit- en efficiencyverbetering.
Speerpunten:
•
Herinrichten, borgen van het continu verbeteren van de organisatie en de processen;
•
Optimaliseren (ICT-)processen door harmonisatie afspraken, kaders deelnemers en mogelijk
heden samenwerking;
•
Inrichten adequate informatievoorziening;
•
Aansluiten op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) zoals MijnOverheid, en stelsel van
basisregistraties.
De kosten in 2020 van dit product bedragen € 6.513.694,-.
3.4.6 Sub-Product Parkeerbelasting ('exoot')
Belastingen die niet passen in de integrale uitvoeringswijze van BsGW worden aangemerkt als
'exoot'. In de uitvoeringsregeling van BsGW worden de standaard belastingsoorten en de afwijken
de belastingsoorten die hiervoor in aanmerking komen apart genoemd. Indien een 'exoot' in de
samenwerking ingebracht wordt, dient een financiële analyse aan te tonen of de gangbare kostenverdelingssystematiek van toepassing kan zijn, of dat de kosten apart doorberekend moeten wor
den.
Vanaf 2012 voert BsGW de parkeerbelasting uit voor enkele gemeenten. Omdat parkeerbelasting in
eerste instantie was aangemerkt als exoot, werd dit uitgevoerd via een pilot. De uitkomst hiervan
was dat de directe activiteiten die BsGW moet uitvoeren voor de parkeerbelasting voor het over
grote deel specifiek van aard zijn en uitsluitend gericht zijn op een adequate uitvoering van deze
taak voor de betreffende gemeente. De activiteiten kunnen deels niet geïntegreerd worden in de
reguliere uitvoering van de processen. Vanaf 2014 is daarom het product Parkeerbelasting toege
voegd als sub-product van de dienstverlening van BsGW.
Voor het waterschap en voor de andere gemeentelijke deelnemers hoeven deze processen niet
uitgevoerd te worden. De structurele, directe uitvoeringskosten van de parkeerbelasting worden
daarom rechtstreeks toegerekend aan dit product. Vermeerderd met de indirecte algemene kosten
worden de kosten voor het product Parkeerbelasting separaat in rekening gebracht bij de desbe
treffende gemeentelijke deelnemers.
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Het verwachte aantal op te leggen aanslagregels voor 2020 is 37.276. De kosten in 2020 voor het
sub-product parkeerbelasting zijn geraamd op € 333.331,-.
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3.5 Paragrafen
3.5.1 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen waarover BsGW kan beschikken om niet begrote
kosten te dekken plus de financiële gevolgen op te kunnen vangen van bedrijfsvoeringsrisico's
waarvoor geen maatregelen zijn of kunnen worden getroffen. Bestuurlijk is de voorkeur uitgespro
ken het weerstandsvermogen van BsGW zo bescheiden mogelijk, doch wel realistisch, te laten zijn.
Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terug
vallen op de deelnemers. Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd
op een risicoanalyse, volgens de beproefde systematiek van de gemeente Venlo. De founding
fathers - Waterschap Limburg en de gemeente Venlo - hebben het weerstandsvermogen in 2011
opgebouwd door een bodemstorting van € 385.000,-. Een en ander is vastgelegd in het bestuurs
document van Conquaestor en als zodanig vastgesteld door de founding fathers. Eventuele verho
ging van het weerstandsvermogen zal door alle deelnemers in BsGW gedragen dienen te worden.
Het aanhouden van weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt tot direc
te begrotingsmaatregelen zoals bezuinigingen en het aanpassen van het vastgestelde beleidskader
en de daaruit voortvloeiende productdoelstellingen. Fluctuaties in de jaarlijkse bijdragen van de
deelnemers aan BsGW kunnen hiermee worden voorkomen.
De risicoanalyse wordt elk jaar uitgevoerd zodat bepaald kan worden of het gestorte weerstands
vermogen toereikend is. Voor de begroting 2020 heeft BsGW begin 2019 opnieuw een risicoanalyse
uitgevoerd. De risicoanalyse is opgenomen in bijlage 9.
Ratio weerstandsvermogen
De verhouding tussen de niet afgedekte risico's en het aanwezige weerstandsvermogen wordt
weergegeven in de ratio weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen wordt berekend door
het beschikbare weerstandsvermogen te delen door het benodigde weerstandsvermogen op basis
van het risicoprofiel. Deze ratio is een stuurmiddel.
Het berekend weerstandsvermogen is voor de voorliggende begroting berekend op € 1,19 miljoen.
Voor de (meerjaren)begroting 2019-2023 was dit berekend op € 593 duizend. Een ratio lager dan
1,0 duidt op een kwetsbare financiële positie, omdat de capaciteit niet voldoende is om de geïdenti
ficeerde risico's af te dekken.
Wanneer het weerstandsvermogen wordt aangevuld tot het bedrag van € 1,19 miljoen, gelijk aan
het benodigde weerstandsvermogen, komt de ratio weerstandsvermogen uit op 1,0.
Financiële kengetallen
Op grond van het wijzigingsbesluit BBV is een aantal financiële kengetallen verplicht voorgeschre
ven. Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor BsGW, zoals in onderstaande tabel weer
gegeven:
JR2017

R2018

B2019

B2020

Netto schuldquote

2,5%

-0,6%

3,0%

-0,1%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

2,5%

-0,6%

3,0%

-0,1%

Solvabiliteitsrisico

2,7%

4,4%

10,6%

20,2%

Kengetallen

Grondexploitatie

nvt

nvt

nvt

nvt

Structurele exploitatieruimte

nvt

nvt

nvt

nvt

Belastinacapaciteit

nvt

nvt

nvt

nvt

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen mid
delen. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximumnorm te hanteren
en daarboven de schuld af te bouwen. BsGW blijft ruim onder de norm.
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin BsGW in staat is aan haar financiële verplichtingen
te blijven voldoen. Ervan uitgaande dat het weerstandsvermogen in 2019 wordt aangevuld tot aan
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het berekende bedrag plus de ophoging van het weerstandsvermogen in 2020 conform risico
analyse, neemt de solvabiliteit in deze jaren toe.
3.5.2 Risicobeheersing
De bedrijfsvoeringsrisico's van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW worden ingeschat door
BsGW. Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van
BsGW.
Overeenkomstig een bij de oprichting van BsGW bepaalde methode, voert BsGW jaarlijks een risi
coanalyse uit op haar bedrijfsvoeringsrisico's. In de risicoanalyse is voor elk van de risico's de kans
dat het zich voordoet realistisch ingeschat en worden de gevolgen benoemd met daarbij de omvang
van de financiële impact. Door het treffen van effectieve beheersmaatregelen, kan BsGW de finan
ciële gevolgen hiervan terugbrengen. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de beheers
maatregelen (het restrisico) leidt tot een berekend weerstandsvermogen. Zie ook paragraaf 3.5.1.
Weerstandsvermogen.
Voor de begroting 2020 heeft BsGW begin 2019 opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd, welke is
geactualiseerd op basis van de meest actuele begrotingscijfers 2019. De benodigde weerstandcapaciteit is berekend op € 1,19 miljoen. Het weerstandsvermogen behoeft daarmee aanvulling ten
opzichte van de risicoanalyse die begin 2018 is uitgevoerd ten behoeve van de begroting 2019.
De onderkende risico's zijn nog steeds relevant. De impact van deze risico's is geëvalueerd en de
bruto-risico's zijn afgezet tegen de meest actuele begrotingscijfers.
De bedrijfsvoeringrisico's voor BsGW, oplopend qua impact (kans x gevolg), zijn:
1. Datalek, hackersaanvallen en overige ICT-storingen.
BsGW wil de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening waarborgen. De even
tuele gevolgen van beveiligingsincidenten zoals aanvallen van hackers die pogen de ICTinfrastructuur van BsGW te verstoren, maar ook verlies of diefstal van informatiedragers als
laptop en USB-stick of de verstrekking van privacy-gevoelige gegevens naar onbevoegden die
nen tot een acceptabel niveau te worden beperkt. Als beheersmaatregel hanteert BsGW daar
om de procedure meldplicht datalekken BsGW en de door het bestuur vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekking en privacy-protocol. De FG en CISO toet
sen/monitoren op naleving. Daarnaast zet BsGW ICT-beveiligingstoepassingen in zoals bevei
ligde FTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere partijen, adequate anti
virusbeveiligingen en data-encryptie.
2. Uitbesteding van niet-kernactiviteiten.
Niet-kernactiviteiten worden waar mogelijk uitbesteed. Als risico's worden hierbij onderkend:
het niet nakomen van de afspraken en het leveren van onvoldoende kwaliteit van de dienstver
lening. Door middel van contracten. Service Level Agreements, stuurinformatie en controlemo
gelijkheden zal BsGW grip houden op de dienstverlening die intern of extern is uitbesteed.
3. Fraude.
Fraude staat en valt met de integriteit van medewerkers. De burgers moeten kunnen vertrou
wen op een integere overheid. De Gedragscode Integriteit Ambtenaren levert een belangrijke
bijdrage aan het bevorderen van het integriteitbewustzijn van de BsGW-medewerkers. De ge
dragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleid dragen bij aan een integere organisa
tiecultuur, waardoor fraude ontmoedigd kan worden. Naast het streven naar een ingebedde, in
tegere organisatiecultuur zet BsGW een stelsel van interne controlemaatregelen en toetsingsmaatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Aanvullend heeft BsGW een frauderislcoverzekering afgesloten.
4. Vervuiling van en/of incomplete gegevensbestanden.
Correctiewerkzaamheden als gevolg van foutieve aanslagen hebben extra kosten tot gevolg.
BsGW zal daarom goede afspraken maken over beheer, verantwoordelijkheid en gebruik van de
gegevens. Door middel van een stelsel van verbandcontroles zullen de juistheid en volledigheid
van de administraties worden geborgd. Foutieve gegevens worden terug gemeld aan de bronhouders.
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5.

6.

7.

Overschrijding van de exploitatiebegroting van BsGW.
BsGW heeft tot taakstelling de processen binnen de begroting uit te voeren. Door een adequate
opzet van de planning en control cyclus, waarbinnen onder meer taakstellende budgettering
gekoppeld wordt aan strakke control, wordt het risico op overschrijding van de exploitatiebe
groting van BsGW beperkt. Echter, door onvoorziene tegenvallers of ten tijde van het opstellen
van de begroting (nog) niet te kwantificeren kosten, kunnen de kosten van de begroting wor
den overschreden of kunnen geraamde opbrengsten achterblijven op de begroting. Te denken
valt aan juridische aangelegenheden en extern opgelegde aanpassingen (bijvoorbeeld over
heidsbesluiten als centrale basisregistraties en wijzigingen in wet-regelgeving, CAO-stijgingen
en inflatie bovenop de indexering conform de rekenregels, kabinetsaanpassingen).
Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten.
Door de strakke invorderingscycli die BsGW hanteert, kan de betaalmoraal verbeteren waar
door de opbrengst vervolgingskosten achterblijven op de begroting.
Frictiekosten personeel.
BsGW dient het personeelsbestand zowel kwantitatief als kwalitatief te laten aansluiten op de
(gewijzigde) eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt, onder andere als gevolg van de ont
wikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering van BsGW. BsGW is gestart met de volledige
herijking van de huidige structuur en werkwijze, vormgegeven in het ondernemings- en ontwikkelplan 2018-2020. Doel is juiste mensen op de juiste plek. Ontwikkelkosten en kosten voor
vrijwillige en verplichte mobiliteit buiten BsGW zijn in dit pian gebudgetteerd. Bij afscheid bij
functie-ongeschiktheid is BsGW eigen risicodrager WW en overige verplichtingen buitenwettelij
ke uitkering. Deze onvrijwillige uitstroom is niet gebudgetteerd; er is op dit moment namelijk
geen zicht op het daadwerkelijk manifest worden van deze uitstroom.

3.5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van BsGW bestaan uit ICT-(innovatie)projecten, grote aanschaf ICT(licenties)
en grote aanschaf en vervanging inventaris. Op deze activa wordt afgeschreven. Kleine aanschaf
van inventaris en hard- en software wordt via de (begrotings)exploitatie afgehandeld. De kaders
zoals deze zijn opgesteld in de nota financieel beleid zijn hierop van toepassing.
3.5.4 Financiering
De netto-expioitatiekosten van BsGW worden geheel voorgefinancierd via vaste maandelijkse bij
dragen van de deelnemers.
Voor de financiering van (ICT-)investeringen, kunnen eventueel (langlopende) leningen worden
aangetrokken. BsGW kan zelf leningen aangaan sinds de verzelfstandiging is geformaliseerd. Dit
geldt ook voor de deelname aan het overige geldverkeer.
Wet FIDO
Met als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale
overheden, is per 1 januari 2001 de Wet FiDO (Financiering Decentrale Overheden) in werking ge
treden. Uit hoofde van deze wet is een treasurystatuut van toepassing, waarin onder andere de
taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden, beleid, doelstellingen en uitgangspunten omtrent de
treasury functie zijn uitgewerkt.
Verplicht dient in de begroting en de jaarrekening in de treasuryparagraaf verslag te worden ge
daan van de uitvoering van het treasurybeleid, bedoeld voor het sturen en beheersen van, verant
woorden over en toezicht houden op de treasury.
Treasurybeheer
Het risicoprofiel van BsGW kan als laag worden gekwalificeerd. Onderkende risico's in dit verband
zijn: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, en, voor zover dit voorkomt, koers- en valuta
risico's.
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Renterisicobeheer
1. Kasgeldlimiet
Tijdelijke (exploitatie-)tekorten worden gefinancierd middels kasgeldleningen. Het renterisico op
deze vlottende schuld wordt ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet: de maximaal toegestane netto korte schuld. De hoogte van de kasgeldlimiet is wettelijk bepaald op 8,2% van de tota
le brutolasten (€ 20 miljoen) en komt daarmee voor het begrotingsjaar 2020 uit op een bedrag van
€ 1,6 miljoen.
(Bron: art. 3 Wet Finandering decentrale overheden en art. 2 Uitvoeringsregeling Financiering Decentrale overheden)

Ratio netto vlottende schuld / kasgeldlimiet
Op basis van bovenstaande mag BsGW € 1,6 miljoen lenen via kortlopende leningen (korter dan 1
jaar). Als de kasgeldlimiet in drie achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden, moet de ge
meente maatregelen nemen (zoals het aantrekken van langlopende leningen). BsGW verwacht voor
het begrotingsjaar 2020 geen kortlopende leningen aan te trekken. De ratio tussen gemiddeld net
to vlottende schuld en kasgeldlimiet is daarmee nihil.
2. Renterisiconorm
Naast de kasgeldlimiet geeft de renterisiconorm inzicht in de feitelijke risico's op de vaste schuld.
Het financieren en (op korte termijn) uitzetten van gelden houdt in dat er renterisico wordt gelo
pen. De renterisiconorm geeft het maximale leningsbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig mag
zijn aan rentewijziging. Dit per jaar te berekenen normbedrag is wettelijk bepaald op 20% van de
netto vaste schuld. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote ver
schillen in rentelasten (en -baten) kunnen voorkomen.
Door de renterisiconorm kan BsGW tot een dusdanige opbouw van de langlopende leningenporte
feuille komen, dat tegenvallers als gevolg van renteaanpassing en herfinanciering in voldoende
mate worden beperkt. Het totaal aan aflossing en herfinanciering mag jaarlijks maximaal 20% zijn
van het begrotingstotaal. De directeur van BsGW is gemandateerd tot het aangaan van een maxi
maal krediet van € 4 miljoen in het kader van de (tijdelijke) financiering van het Ondernemings- en
Ontwikkelingsplan 2018-2020. Er is in begrotingsjaar 2020 geen sprake van herfinanciering hier
van.
Kredietrisicobeheer
Het kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico's die voortvloeien uit
de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij.
Aangezien BsGW geen geldleningen heeft verstrekt aan derden geldt het kredietrisico uitsluitend
voor de vorderingen op debiteuren. Dit risico is laag gezien het feit dat de bijdrage of vergoeding
van de deelnemers/klanten van BsGW vooraf in vaste maandelijkse termijnen wordt ontvangen.
Liquiditeitenbeheer
Het te volgen financieringsbeleid ligt vast in het Financieringsstatuut en houdt in dat beleidsmatig
wordt gestreefd naar een gemiddelde nulstand van het rekening-courantsaldo. Gezien het tijdens
het jaar niet-synchroon lopen van ontvangsten en uitgaven zijn fluctuaties rond het nulpunt on
vermijdelijk. Om de nulstand zo veel mogelijk te kunnen benaderen, wordt voor 2020 een liquiditeitsplanning opgesteld.
Kasbeheer
Via verplicht schatkistbankieren worden alle decentrale overheden verplicht om overtollige (liquide)
middelen aan te houden in de schatkist. Dit betekent dat overtollige liquide middelen automatisch
naar de schatkist zullen worden afgeroomd met als gevolg dat BsGW geen kasbeheer meer voert.
In verband met de noodzakelijk geachte scheiding tussen de heffingengeldstromen en de BsGWexploitatiegeldstromen, lopen deze geldstromen via twee aparte rekening-courantverhoudingen
met de staat. Bij eventuele kastekorten zal BsGW kasgeldleningen aangaan.
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3.5.5 Bedrijfsvoering
Verdeelsleutels
De processen voor het waterschap en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde
basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen
voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met
elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoe
ringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herken
bare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf primaire
producten van dienstverlening: Heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken, Ondersteuning en Ontwik
keling en één sub-product Parkeerbelasting. De verdeling van deze kosten over de deelnemers
gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.
De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de
organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkeling van
BsGW) worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt. Deze kosten zijn, zonder arbitraire
verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom verdeeld naar rato
van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van de primaire pro
cessen.
Fixeren productieaantallen ten behoeve van vaststellen verdeelsleutels
De verdeelsleutels voor de kosten van de primaire processen zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers: bruto-aanslagbiljetten, aanslagregels, gemeentelijke WOZ-objecten en
klantcontacten. De niet-reguliere belastingsoort Parkeerheffing - een zogenaamde exoot - wordt
apart met de deelnemers afgerekend. Als verdeelsleutel geldt hierbij het aantal aanslagregels (ge
baseerd op jaarschijf 2012 en gefixeerd voor de jaren erna).
De bijdrage per deelnemer dient een bestendige lijn te laten zien. Een jaarlijks schommelende bij
drage is voor de deelnemers niet gewenst en levert ook bij de voorstellen voor nieuwe toetreders
een verkeerde verwachting over de te betalen bijdrage en per saldo te behalen voordeel in de toe
komst. Afgesproken is de aantallen die als verdeelsleutels gehanteerd worden bij de bijdragebepaling, als ook de opzet van de kostenverdeelmethode te fixeren. Alleen een wezenlijke, substantiële
wijziging van belastingsoorten, kan invloed hebben op de opzet van de kostenverdeelmethode.
In de tabel in de bijlage worden de (bruto)productenaantallen per deelnemer weergegeven, zoals
deze als verdeelsleutel zijn opgenomen in de kostenverdeelmethode.
Formatieplan
Onderstaande tabel toont het formatieplan van BsGW in periode 2011 - 2025.
2011

Formatie in historisch perspectief

2012

77.0

Startformatie BsGW

Toetreders 701?

■? s

Formatia BsGW
Toetreders 2013
Parkeerbelasting

77 0

2016

2015

2017

2018

2019 2020-2025

85.6

85.6
19,1
2,5
16.0

Inbestedina taken
Formatie BsGW
Toetreders 2014 1 billet
Formatie BsGW

77.0

85.6

123.3

77.0

8S.6

123.3

146.3

146.3

77.0

85.6

123.3

146.3

160.1

160.1

160.1

77.0

85.6

123.3

146.31

160.1

160.1

160.3

123 3
23.0

13.8

Toetreders 2015
Formatie BsGW
Parkeerhelastinn

0.2

Formatie BsGW____________________________

Totaal

2014

5,1

Integratie WOZ-waardebepalIng Venio

I Ondernemlnos- en ontwIkkeUimnlan f OOP)

2013

77.0

160.3

160.3

160.3

I

T

T

T

T

T

T

T

1

1

I

Vanaf 2017 is de formatie 160,3 fte. In de begroting 2020 wordt geen rekening gehouden met
eventuele toekomstige nieuwe toetreders dan wel nieuwe belastingen.
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Verder committeert BsGW zich aan een taakstellende formatiereductie van 20 fte uit het onderne
mingsplan. Deze taakstelling wordt gerealiseerd uiterlijk 7 jaar na start van de beschreven dóór
ontwikkeling (AB 14-12-2017). Het formatieplan zal hiermee uiterlijk 2025 uitkomen op 140,3 fte.
Majeure projecten
BsGW kent een aantal majeure projecten die geen onderdeel van de reguliere begroting uitmaken.
1. Ondernemingsplan 2018-2020
2. Waarderen woningen op gebruiksoppervlakte
Ondernemingsplan BsGW 2018-2020
Nu de (forse) groei van BsGW voorbij is, luidt de consolidatie van het aantal deelnemers een nieu
we fase in en maakt dit het noodzakelijk om een fase van borging te starten. Dit vraagt om een
volledige herijking van de organisatie, zowel formeel (structuur, functiebeschrijvingen enzovoort)
als ook qua plaatsing (toetsen van kwaliteit medewerkers en leidinggevenden) en begeleiding (cul
tuur). Het gaat dus om een ingrijpend veranderproces dat zich de komende jaren zal voltrekken en
de nodige inzet van mensen en middelen vraagt. Tegelijkertijd is actie vereist om de verbetering en
continuïteit van de werkprocessen te borgen.
De kosten die nodig zijn voor de in het plan beschreven ontwikkelingen dienen te worden gezien als
investeringen om BsGW toekomstbestendig te maken.
Het investerings- en ontwikkelbudget voor het uitvoeren van het Ondernemings- en ontwikkelplan
BsGW 2018-2020 bedraagt € 4 miljoen. Dit ontwikkelbudget wordt naar verwachting als volgt be
steed: in 2018 € 2 miljoen en in de jaren 2019 en 2020 jaarlijks € 1 miljoen.
De dekking voor deze investering kan worden gevonden in de op termijn te realiseren structurele
reductie van de netto-kosten. Middels het ondernemingsplan committeert BsGW zich aan een taak
stellende formatiereductie van 20 fte. Dit leidt uiteindelijk tot een lastenverlaging van € 1,3 mil
joen.
In de voorzichtigste variant wordt de taakstellende formatiereductie uiterlijk in 2025 (7 jaar na
start van de in het ondernemingsplan beschreven dóórontwikkeling) volledig geëffectueerd. Dit
betekent dat het totale investering- en ontwikkelbudget binnen circa 10 jaar is terugverdiend (van
af 2028). In de maximale variant start het terugverdieneffect al in het eerste jaar na het einde van
het ontwikkeltraject. Vanaf 2021 wordt hierbij elk jaar al 20% van de formatiereductie geëffectu
eerd. In deze variant wordt het totale investering- en ontwikkelbudget twee jaar eerder terugver
diend (vanaf 2026).
Het daadwerkelijke terugverdieneffect zal zich manifesteren tussen deze twee bandbreedtes.
Onderstaande tabel toont de kosten van € 4 miljoen in de eerste jaren tot en met 2020 en de gere
aliseerde kostenreductie vanaf respectievelijk 2021 (maximale variant) of 2025 (minimale variant).
Investerings/ontwikkelbudoet

20X8

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027 1 2028

2029

niet geïndexeerd (• € 1,000,-)
Na 7 jaar 100% qeeffectueerd
Cumulatief voordeel
Na 3 jaar 20% qeeffectueerd per jaar
Cumulatief

2.0001

1.000

2.0001
2.000
2.000

3.000
1.000
3.000

1.000
4.000
1.000
4.000

0
4.000

0
4.000

0
4.000

-260|

-520|

-780

3.7401

3.2201

2.440

0|

-1.300

4.0001
-1.040
1.400

2.700
-1.300
100

-1.300
1.400

-1.300
100

-1.300
-1.200

-1.300

-1.300
-1.200

-1.300
-2.500

-1.300
-3.800

-1.300
-5.100

-2.500

De voortgang en de kosten voor deze dóórontwikkeling wordt vast onderdeel van de Planning en
Control-cyclus van BsGW. Er wordt periodiek via de reguliere verantwoordingsrapportages aan be
stuur en deelnemers gerapporteerd, daarnaast zal er een jaarlijkse separate accountantscontrole
plaatsvinden op dit project.
Waarderen woningen oo oebruiksoPDervlakte
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de
gebruiksoppervlakte. Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. BsGW
neemt de regie van dit project op zich, in nauwe samenwerking met de gemeenten en de verschil
lende Limburgse gegevenshuizen. De kosten zullen verrekend worden met de individuele gemeen-
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ten, op basis van een per gemeente opgesteld plan van aanpak inclusief kostenraming en wordt
dan ook niet opgenomen in de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024.
Huisvesting
BsGW huurt momenteel haar kantoorpand, inclusief parkeerplaatsen, tegen een marktconforme
huurprijs. Daarnaast bestaan de huisvestingskosten uit energiekosten en facilitaire kosten zoals
onderhoud, schoonmaak, beveiliging.
3.5.6 Verbonden partijen
Partijen worden als verbonden beschouwd indien de ene partij de zeggenschap over de andere
partij bezit of belangrijke invloed kan uitoefenen op de financiële en operationele beslissingen van
de andere partij (bron: Richtlijnen voor de Accountantscontrole, RAC 583). BsGW heeft geen ver
bonden partijen.
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4 Financiële begroting
4.1 Overzicht baten en lasten
Realisatie
2018

Bedragen x € 1.000

bruto lonen
sociale lasten
overige personeelskosten
personeel derden________
Personeelskos

Begroting
2020

Begroting
2019

Meerjarenperspectief
20212022

2023

|

2024

8.677
2.372
621
_ _ _ 0

2.166
617
_ _ _ 0

9.790
2.242
638
_ _ _ 0

10.132
2.320
660
0

10.487
2.401
684
_ _ 0

10.854
2.485
707
_ _ _ 0

11.234
2.572
732
_ 0

11.671

12.241

12.669

13.113

13.572

14.047

14.538

9.459

814

758

Huisvesting kosten
Afc^hriïvir

2.762

ICT-kosten

2.421

2.764

2.969

2.814

2.865

2.916
11

12

12

11

11

11

11

print/kopieerwerk

131

165

168

171

174

177

181

porti

355

479

488

496

505

514

23

24

24

24

25

25

524
26

drukwerk

te Ie fbn ie/data communicatie
Incassokosten

1

0

0

0

0

0

0

kosten brongegevens

277

355

361

368

374

381

388

diensten door derden

706

409

417

424

432

439

447

1.700

1.306

2.000

2.036

2.073

2.110

2.148

tegemoetkoming proceskosten
overige operationele kosten

____83

103

104

106

108

110

112

Overige operationele kosten

3.288

2.851

3.573

3.637

3.702

3.769

3.837

algemene kosten
onvoorzien______

406
_ _ 0

417
71

425
300

432
305

440
311

448
316

456
322

Algemene kosten

406

488

211
_ _ 1

253
32

257
32

262
32

266
32

271
32

276
32

289

294

298

303

308

bankkosten
rentekosten

Bank- en rentekosten
Toevoegingen aan voorzieningen

766

19.338

19.290

21.038

21.627

22.234

22.860

23.505

19.338

19.290

21.038

21.627

22.234

22.860

23.504

190

13

13

13

13

13

13

0

0

0

0

0

0

0

overioe oobrenosten

11

0

0

0

0

0

0

Diensten aan derden

11

0

0

0

0

0

0

Totale lasten
taakstellende kostenreductie
Totaal lasten

Renteopbrengsten
BsGW diensten aan derden

0

0

0

0

0

0

0

Opbrengst vervolgingskosten

2.188

2.137

2.137

2.137

2.137

2.137

2.137

Totale baten

2.389

2.149

2.149

2.149

2.149

2.149

2.149

16.948

17.141

18.889

19.477

20.084

20.710

21.355

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen van derden

Waarvan Incidentele baten/lasten (saldo)
Bijdragen
I Totaal bijdragen

I

16.62^1
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4.2 Toelichting op de baten en lasten
Lasten
Personeelskosten
Uitgangspunt voor de berekening van de personeelskosten is het formatieplan. Voor 2020 is dit
geïndexeerd met 3,5%. De formatie bestaat uit 160,3 fte. De staat van personeelslasten is als
aparte bijlage opgenomen.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit huur, energiekosten en facilitaire kosten zoals onderhoud,
schoonmaak, beveiliging.
Daarnaast is er nog een post begroot voor kleine aanschaf en onderhoud van inventaris.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten van BsGW hebben voornamelijk betrekking op de geactiveerde ICT- en organisatieontwikkelingsprojecten. BsGW voert het integrale proces van de belastingheffing en invor
dering in grote mate geautomatiseerd uit en zal daarom investeren in ICT-projecten om kwaliteit,
continuïteit en efficiency te kunnen garanderen.
In het meerjareninvesteringsplan (MIP) zijn investeringskredieten opgenomen van € 300 duizend
per jaar. Daarnaast worden kosten voor grote aanschaf en vervanging van inventaris geactiveerd
en jaarlijks afgeschreven.
De staat van vaste activa en onderhanden werken is als bijlage opgenomen.
Indexering inkoop goederen en diensten
Voor 2020 is uitgegaan van een kosteninflatie van 1,8% ten opzichte van 2019.
ICT-kosten
Wegens de grote mate van automatisering van de primaire processen, worden de ICT-kosten naast de (ICT) afschrijvingskosten - als aparte post weergegeven. De ICT-kosten bestaan voorna
melijk uit jaarlijkse onderhoudskosten ICT plus de kosten van het uitbesteden van de ICTinfrastructuur en -beheer opgenomen.
Ten opzichte van 2019 stijgen de ICT kosten met € 300 duizend als gevolg van het door belasten
van de gebruikerskosten van de overige overheidsbrede voorzieningen (naast DigiD en MijnOverheid). Voor deze overige voorzieningen is nog niet bekend of - en zo ja in welke omvang - doorbelasting zal plaatsvinden.
Daarnaast is een bedrag opgenomen voor kleine aanschaf soft- en hardware.
Operationele kosten
Operationele kosten omvatten de overige met de operationele primaire processen samenhangende
kosten, naast de afschrijvings- en ICT-kosten. Gezien de omvang van deze kostenpost, wordt deze
verder gespecificeerd naar voor het primaire proces belangrijke kosten, waaronder de post 'tege
moetkoming proceskosten'. Ten opzichte van 2019 is de verwachting dat de kosten met 670 dui
zend toenemen doordat naar verwachting nog meer burgers en bedrijven het bezwaar indienen via
één van de gemachtigdenbureaus.
Algemene kosten
Kosten zonder oorzakelijk verband met de primaire processen zijn algemene kosten. Naast huis
vestingskosten, die apart worden vermeld, worden de algemene kosten hier weergegeven. Hierin
zijn de advertentie- en reclamekosten, accountantskosten, advieskosten, abonnementen en lid
maatschappen, verzekeringen, facilitaire kosten als kantoorbenodigdheden en vergader- en repre
sentatiekosten, uitbesteding van de salarisverwerking en eventuele overige algemene kosten opge
nomen.
De post onvoorzien 2020 is begroot op 1,4% van het bruto-begrotingstotaal.
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Bank- en rentekosten
De rentekosten betreft de rente over de investeringskredieten en de wettelijk door BsGW te ver
goeden invorderingsrente. In de begroting 2020 is het reken-rentepercentage gesteld op 0,5%.
Gezien de geringe geraamde kasgeldlening, is het effect op de totale netto-kosten gering.
Baten
Renteopbrengsten
BsGW ontvangt vanaf eind 2013 geen rentevergoeding meer voor de dagelijkse positieve saldi op
de heffingenbankrekeningen door de invoering van schatkistbankieren aangezien de positieve saldi
dagelijks worden afgeroomd naar de schatkist. De staat vergoedt hiervoor (nagenoeg) geen rente
opbrengsten.
Opbrengst vervolgingskosten
De werkelijk geïnde vervolgingskosten lopen direct via de exploitatie van BsGW. De verwachte net
to opbrengst vervolgingskosten in de begroting en meerjarenraming wordt gebaseerd op een reëel
ingeschat bedrag gerelateerd aan de aantallen te versturen aanmaningen, dwangbevelen en overi
ge aanvullende dwanginvorderingsacties op grond van de kostenwet.
Bijdragen deelnemers
De bijdragen per deelnemer voor de door de desbetreffende deelnemer in de samenwerking onder
gebrachte taken voor het begrotingsjaar 2020, worden in navolgende tabel weergegeven.
Reguliere
bijdrage

Bedragen x C 1.000
Gemeente Beek

197

Gemeente Beekdaelen

432

Gemeente Beesel

176

Gemeente Bergen

157

Gemeente Brunssum

387

Gemeente Echt-Susteren

397

Gemeente Eiisden-Maroraten

378

Gemeente Genneo

220
178

Gemeente Guloen-Wittem

1.345

Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrade

689

Gemeente Landoraaf

477

Gemeente Leudal

413

Gemeente Maasgouw

302

Gemeente Maastricht

1.642
296

Gemeente Meerssen
Gemeente Nederweert

196

Gemeente Peel en Maas

498

Gemeente Roerdalen

259

Gemeente Roermond

747
137

Gemeente Simoelveld

1.296

Gemeente Sittard-Geleen

325

Gemeente Stein
Gemeente Vaals

153

Gemeente Valkenburg a/d Geul

216
1.892

Gemeente Venio
Gemeente Voerendaal

153

Gemeente Weert

631
4.702

Waterschao Limbura

[Tolaal bruto bijdragen

I

18.889

De netto reguliere bijdrage voor de exploitatie 2020 is € 18,9 miljoen, gelijk aan de netto-kosten
begroting 2020.
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Producten
De volgende tabel geeft weer hoe de netto-uitvoeringskosten uit de begroting 2020 zijn toegewe
zen aan de vijf producten en 1 sub-product (exoot) van dienstverlening. Per (sub-)product wordt
de verdeelsleutel genoemd waarmee de netto kosten worden omgeslagen naar een tarief per pro
duct.
De verdeelsleutels voor de kosten van de vier primaire processen plus de niet-reguliere belastingsoort Parkeerbelasting, zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers. De kosten van
het product Ondersteuning & Ontwikkeling worden omgeslagen naar de deelnemers op basis van
het aandeel in de kosten van de vier producten van de primaire processen plus het sub-product
Parkeerbelasting.
Producten

3.987.616

€

0,82

€

0,78

€

0,76

Tarief 2015
Tarief 2014
- 2017
€
0,75
€
0,74

561.113

€

9,25

€

8,31

€

7,09

€

6,97

€

1,299.943
442.254

€
€

0,178,61

€
€

0,247,56

€
€

0,27-

€

6,04

€

0,305,94

37.276
100%

€

8,94

€

8,58

€

8,39

€

9,25

2020

Heffen

€

Waarderen

€
€

3.260.140

Aantal

Parkeerbelasting

€

Aantal
5.192.866 Aantal
220.738Aantal
3.809.242 Aantal
333.331 Aantal

Ondersteuning & ontwikkeling

c

6.513.694

Innen
Klantzaken

€

[Totaal producten

(bruto) aansiagregels
woz-objecten
biljetten
klantcontacten
aansiagregels

Aandeel uitvoeringskosten

Tarief 2020 Tarief 2019 Tarief 2018

nvt

nvt

nvt

nvt

€

0,77
12,43

€

7,66
0,14-

€
€

€

6,50

€

9,82

€

9,50

€

16,29

nvt

C 18.888.535 [

De tarieven 2013-2019 betreffen de tarieven zoals eerder vermeld in de desbetreffende initiële
begrotingen van die jaren. De stijging van de tarieven in 2020 wordt dan ook grotendeels veroor
zaakt door de verwachte toename in de proceskosten, inflatie, de resultaten van de CAO en GDI.
4.3 Uiteenzetting van de financiële positie
4.3.1 Investeringen
Voor het jaar 2020 is in het MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP) 2020-2024 een krediet voor
innovatie en procesoptimalisatie opgenomen. In het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan
het begrotingsjaar, benoemt BsGW de deelprojecten voor het investeringskrediet 2020.
Het MeerjarenInvesteringsProgramma is als bijlage 1 opgenomen.
4.3.2 Financiering
Voor een nadere toelichting op de financiering wordt verwezen naar paragraaf 2.6.3.
4.3.3 Stand en verloop reserves en voorziening
Op basis van de risicoanalyse en de reeds opgebouwde reserves, behoeft het weerstandsvermogen
een aanvullende storting tot een bedrag van € 1,19 miljoen.
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0,16

nvt

4.4 Meerjarenraming 2020-2024
Bedragen x € 1.000

Realisatie

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Meerjarenperspectief

2021

2022

2023 | 2024

Lasten
Personeelskosten

11.671

12.241

12.669

13.113

13.572

14.047

14.538

Huisvestingkosten

675

744

758

771

785

799

814

Afschrijvingkosten

324

261

261

261

261

261

261

2.916

2.969

ICT-kosten

2.762

2.421

2.764

2.814

2.865

Overige operationele kosten

3.288

2.851

3.573

3.637

3.702

3.769

3.837

Algemene kosten

406

488

725

739

752

766

778

Bank- en rentekosten

212

284

289

294

298

303

308

0

0

0

0

0

0

0

19.338

19.290

21.038

Toevoegingen aan voorzieningen
Totaal lasten

21.628 22.235 22.860 23.504
0

0

0

0

0

0

0

19.338

19.290

21.038

190

13

13

13

13

13

13

Diensten aan derden

11

0

0

0

0

0

0

Bijdragen van derden

0

0

0

0

0

0

0

2.188

2.137

2.137

2.137

2.137

2.137

2.137

Totaal baten

2.389

2.149

2.149

2.149

2.149

2.149

2.149

I Netto kosten

16.948

17.141

18.889

Taakstellende kostenreductie
Totaal lasten

21.628 22.235

22.860 23.504

Baten
Renteopbrengten

Opbrengst vervolgingskosten

I Waarvan incidentele baten/lasten (saldo)

o\

0

1

0

19.4771 20.084| 20.710| 21.355

1

o\

o\

o\

0

Bijdragen
Gemeente Beek
Gemeente Beekdaelen
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Brunssum
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Gennep
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrede
Gemeente Landgraaf
Gemeente Leudal
Gemeente Maasgouw
Gemeente Maastricht
Gemeente Meerssen
Gemeente Nederweert
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Simpelveld
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Stein
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg a/d Geul
Gemeente Venio
Gemeente Voerendaal
Gemeente Weert
Waterschap Limburg
Totaal bijdragen
I Exploitatieresuitaat

171

177

197

203

209

216

222

374

389

432

445

459

473

488

154

160

176

182

188

193

199

162

167

172

178

412

424

438

137

142

157

338

351

387

399

346

359

397

409

422

435

448

328

343

378

389

402

414

427

192

200

220

227

234

242

249

156

162

178

184

190

196

202

1.179

1.224

1.345

1.387

1.430

1.474

1.520
779

602

626

689

710

732

755

416

432

477

492

507

523

539

360

373

413

426

439

453

467

263

273

302

311

321

331

341

1.435

1.490

1.642

1.694

1.746

1.801

1.857

261

271

296

305

314

324

334

170

177

196

202

208

215

222

433

450

498

514

530

547

564

226

234

259

267

276

284

293

653

678

747

770

794

818

844

119

124

137

141

145

150

155

1.133

1.177

1.296

1.336

1.378

1.420

1.465

284

295

325

335

345

356

367

133

139

153

158

163

168

173

188

195

216

222

229

237

244

1.653

1.716

1.892

1.951

2.012

2.075

2.139

133

138

153

157

162

167

173

552

574

631

650

671

692

713

4.849

5.000

5.155

5.316

4.233

4.268

4.702

16.624

17.141

18.889

19.477 20.084 20.710 21.355
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Toelichting op de meerjarenbegroting
In de meerjarenraming 2020-2024 is voor het doorrekenen van de kostenontwikkeling rekening
gehouden met een indexering van 3,5% op de personele lasten en 1,8% over de ingekochte mate
riële kosten en diensten. Afschrijvingskosten en rentekosten zijn niet onderhevig aan inflatie. Bij de
berekeningen van de rente op investeringen is voor de komende jaren uitgegaan van een renteni
veau van 0,5%.
Op de baten vindt geen indexering plaats.
Terugblik: kostenreductie BsGW vanaf de oprichting
BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 10% in de eerste 5 jaar
na de verzelfstandiging en zal daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorre
kenen aan de deelnemers.
In de begroting 2011 is berekend dat de taakstellende kostenreductie voor de jaren 2012-2016
jaarlijks € 179.000, - is. Over een periode van 5 jaren betekent dit een totale taakstellende kosten
reductie van € 895.000, -. Door nieuwe toetreders zijn de totale netto-kosten van BsGW gestegen.
Ook voor kostenindexering over deze extra netto-kosten geldt dat BsGW deze niet doorberekent in
de bijdragen van de deelnemers.
Zoals eerder vermeld worden alleen de financiële consequenties van zekere ontwikkelingen en be
stuursbesluiten in de begroting meegenomen. Tijdens het begrotingstraject 2011 heeft BsGW een
kostenreductieprogramma doorgevoerd en zijn de opbrengsten (met name opbrengst vervolgingskosten) verhoogd, waardoor de netto kosten van de startbegroting 2011 zijn verlaagd met € 1,171
miljoen. Door nieuwe inzichten op bepaalde onderdelen zijn in de begrotingsronde van 2012 de
netto lasten voor 2012 verder verlaagd met € 66.000, -, met een blijvend effect voor de jaren
daarna. Hierdoor heeft BsGW in 2011 en 2012 de netto kosten in totaal verlaagd met € 1,237 mil
joen.
In 2012 zijn de gemeenten Bergen en Nederweert toegetreden tot BsGW waardoor de bijdragen
van de deelnemers met € 229 duizend daalden ten opzichte van de oorspronkelijke bijdragen.
In 2013 zijn de gemeenten Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen
en Peel & Maas toegetreden waardoor de bijdragen van de op dat moment vijf zittende deelnemers
plus de acht toetredende gemeenten vanaf 2014 dalen met € 1,485 miljoen.
In 2014 zijn de gemeenten Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht en Sittard-Geleen toegetreden. Het totale jaarlijkse schaalvoordeel wat hier
mee gemoeid is bedraagt voor de zittende deelnemers plus de gemeente Stein € 2,739 miljoen.
Het totale structurele schaalvoordeel als gevolg van de toetreding van de Libel-partijen ad € 2,6
miljoen wordt in de jaren 2014-2017 ingezet ter dekking van de implementatiekosten van de Libelgemeenten.
Per 1-1-2015 zijn de gemeenten Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul,
Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Beesel, Gennep en Kerkrade toegetreden. Het jaarlijkse totale
schaalvoordeel door toetreding van deze 10 gemeenten bedraagt € 1,182 miljoen. Dit structurele
schaalvoordeel wordt ingezet ter tegemoetkoming van de frictiekosten van de 10 toetreders, ter
dekking van de implementatiekosten van deze 10 gemeenten plus de (voorlopige) voorziening pro
ceskosten.
Voor 2016 zijn de netto-kosten van BsGW met € 10.000,- gedaald ten opzichte van de nettokosten 2015. Dit komt doordat het rekenuitgangspunt voor het rentepercentage op kredieten en
(kasgeld)leningen in de begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2020 is verlaagd van 4,5% naar
2,5%.
Voor 2017 is bestuurlijk overeengekomen dat ook voor het jaar 2017 geen extra kosten in de be
groting 2017 opgenomen worden. De verwachte indexering is niet doorberekend in de bijdrage aan
de deelnemers.
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Dit betekent dat de totale, cumulatieve verlaging van de netto-kosten van BsGW vanaf 2011
oploopt tot € 8,483 miljoen in 2019. Dit beeld is in de navolgende tabel weergegeven.

Kostenreductie (iMdr*9W)xtooo)

2011

Taakstellende kostenreductie (2%)
Extra 2% door nieuwe toetreders

2012
179

2013
179
25
888

Schaalvoordeel toetreders 2013
Schaalvoordeel toetreders 2014
Extra kostenreductie

_____

Totaal

2016
179
121

2017
179
121

310

309

2018

2019

2020

229

Schaalvoordeel toetreders 2012

Schaalvoordeel toetreders 2015

Begroting
2015
2014
179
179
103
121
597
2.665

75
1.182

1.171

Totale kostenreductie

reductie
1.074
491
229
1.485
2.739
1.182
1.284
8.483

Na de groei- en nazorgfase ligt de focus vanaf 2018 op stabilisatie en kwaliteit. Voor BsGW bete
kent dit een volledige herijking van de huidige structuur en werkwijze, vorm gegeven in het onder
nemingsplan 2018-2020. Alleen zo kan het doel worden bereikt. Dit proces zal zich de komende
jaren verder voltrekken en vraagt inzet van mensen en middelen.
Tijdens dit gehele traject is het ook zaak om continuïteit van de processen te borgen.
Veranderingen kunnen alleen maar goed worden opgepakt en vormgegeven als we kunnen ver
trekken vanuit een goede en solide basis. Echter om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen
borgen, zijn de grenzen van de bezuinigingen (vooralsnog) bereikt. Kwaliteit, responstijd en ter
mijnen mogen niet in het gedrang komen.
Vanaf 2018 wordt de kostenindexering op de begrote kosten doorberekend aan de deelnemers
(€ 283 duizend) en zijn de advieskosten verhoogd met € 150 duizend. Daarnaast is rekening
gehouden met een verlaging van de huisvestingskosten ad € 28 duizend.
Per saldo stijgen de netto-kosten en daarmee de bijdragen van de deelnemers met € 405
duizend ten opzichte van de netto-kosten 2017.
Het schaalvoordeel dat voortvloeide uit de toetreding van nieuwe gemeenten per 2015 van €
1,182 miljoen, is niet verdisconteerd in structureel lagere bijdragen richting de deelnemers
maar ingezet als voorziening voor de extra proceskosten (25-08-2014). Vanaf 2018 is deze
jaarlijkse bijdrage in de voorziening proceskosten structureel opgenomen in de begroting van
BsGW via een begrotingswijziging (AB 14-12-2017).
In 2018 hebben zich twee onuitstelbare en onafwendbare ontwikkelingen voorgedaan. Zo
werd begin 2017 bekend dat de ministerraad had besloten vanaf 1 januari 2018 alle kosten
voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid conform het profijtbeginsel worden
doorbelast aan afnemers. Pas op 5 oktober 2017 zijn echter de voorlopige tarieven hiervan
vastgesteld; de definitieve tarieven zijn in december 2017 vastgesteld.
Daarnaast werd eind juni 2018 de nieuwe cao waterschappen 2017-2018 vastgesteld. De
salarisverhogingen bedroegen uiteindelijk meer dan de in de begroting van BsGW opgenomen
salarisindexering. De kosten van beide ontwikkelingen waren ten tijde van het opstellen van
de initiële begroting 2018 niet bekend, vandaar dat hiervoor incidentele begrotingswijzigingen
zijn opgesteld.
Ook in 2019 wordt het financiële effect van de eind 2018 vastgestelde nieuwe cao 2017-2019 en
kostenindexering op de begrote kosten doorberekend aan de deelnemers (€ 550 duizend). Daar
naast is ter dekking van bovengenoemde beheer- en exploitatiekosten, de post ICT-kosten ver
hoogd met € 300 duizend.
Per saldo bedragen de begrote netto-kosten - en daarmee de bijdragen - in 2020 € 18.888.535,-.
Dit is een stijging van € 1,7 miljoen ten opzichte van netto-kosten BsGW 2019 na bovengenoemde
1® begrotingswijziging 2019, als gevolg van de volgende posten;
- Loonindexering en indexering goederen en diensten ad € 550 duizend;
- Gebruikerskosten overige overheidsbrede voorzieningen ad € 300 duizend;
- Kosten proceskosten ad € 670 duizend;
- Post onvoorzien ad. € 300 duizend.
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Tot slot
In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van de bovengenoemde netto kostenreducties
plus de inmiddels vastgestelde begrotingswijzigingen zichtbaar gemaakt in relatie tot de ontwikke
ling van de totale bijdrage van de deelnemers.
Ontwikkeling totaal bijdrage deelnemers

Ontwikkeling

Effect OD netto kosten
afname
toename

Biidraae

Vastaestelde biidraae 2010 unit WH - WBL

C 10.012.490

Verschuivina WOZ-bildraae waterschaooen

€

1.596.303

€

1.170.687

C

2.766.990

€

65.500

Netto kosten 2010
Verlaaina netto kosten 2011
Vastaestelde biidraae 2013 na bear. wiiz.

€

_

Verlaaina netto kosten 2012
Vastaestelde biidraaen 2012
Overheveling WOZ-waarderingstaken Venio

€

603.029

Toetreders 2012

€

516.480

Vastaestelde biidraaen 2012 na bear.wiiz.

C

1.119.509

Toetreders 2013

€

4.028.268

Uitvoering parkeerbelasting

€

342.176

Vastaestelde biidraae 2013 na bear. wiiz.

c

4.370.444

Toetreders 2014 plus 1-biljet

€

4.914.901

Vastaestelde biidraae 2014 na bear. wiiz.

C

4.914.901

Toetreders 2015

€

2.417.248

C

2.417.248

Schaaleffecten toetreders 2012 oo netto kosten BsGW

Schaaleffecten toetreders 2013 op netto kosten BsGW

Schaaleffecten toetreders 2014 op netto kosten BsGW

Schaaleffecten toetreders 2015 oo netto kosten BsGW
Vastaestelde biidraae 2015 na bear. wiiz.
Laaere rentekosten lenina
Vastaestelde biidraaen 2016

C

Indexering salarissen in inflatie niet doorberekenen

€

Uitvoerina oarkeerbelastina

€

19.069

Vastaestelde biidraaen 2017

C

328.069

Indexering salarissen en inflatie

e

283.034

Extra advieskosten incidentele, onvoorziene ontwikkelingen

€

150.000

Vastaestelde biidraaen 2018

c

433.034

Biidraae extra proceskosten inzetten als exoloitatiebudaet

€

1.182.452

_

309.000

Laaere huisvestinaskosten

Biidraaen 2018 na 2e bearotinaswiiziaina

C

1.182.452

Indexering salarissen en inflatie

€

410.000

Doorbelastina overheidsbrede voorzieninaen fGDIl

€

300.000

Vastaestelde biidraaen 2019

C

710.000

Meerkosten aav nieuwe fiuni 20181 cao 2017-2019

€

236.525

Biidraaen 2019 na Ie bearotinaswiiziaina

C

236.525

Indexering salarissen en inflatie

€

548.776

Doorbelasting overheidsbrede voorzieningen (GDI)
Proceskosten

€

300.000

€

670.164

Onvoorzien

€

228.706

Vastaestelde biidraaen 2020

C

1.747.646
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€

228.508

C

228.508

€

1.485.150

C

1.485.150

€

2.739.024

C

2.739.024

€

951.499

C

951.499

€

10.110

C

10.110

€

309.000

C

309.000

C

8.416.187

C

7.245.500

C

7.180.000

C

8.071.001

C 10.956.295

C 13.132.171

C 14.597.920
C 14.587.810

G 14.606.879

€

28.000

C

28.000

€ 15.011.913

C

_

C 16.194.365

c

_

C 16.904.364

c

_

C 17.140.889

c

-

C 18.888.535
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Bijlage 1: MeerjarenInvesteringsProgramma : MIP 2020-2024

MIP 2020 (2021-2024) BsGW
(bedragen x l.OOO)
Innovatie en Procesoptimalisatie
Totaal BsGW

Jaar
2020

Jaar
2021

Jaar
2022

Jaar
2023

Totaal
Jaar
2024 2020-2024

300

300

300

300

300

1.500

300

300

300

300

300

1.500
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Bijlage 2: Rekenuitgangspunten Begroting 2020 en MJR 2020-2024
In de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2024 wordt gerekend met de volgende uit
gangspunten:
RekenuitaanasDunten

2020

2021

2022

2023

2024

A

indexering salariskosten

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

B

indexering goederen en diensten

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

C

indexering opbrengsten

0%

0%

0%

0%

0%

D

rente kredieten / leningen lang

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

E

reserves en voorzieningen

jaarlijkse actualisering

F

afschrijvingstermijn
automatisering
inventaris

•O jaar

immateriële activa

<5 jaar

1.4%

G

onvoorzien

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

tl jaar

tl jaar

tl jaar

<5 jaar

<5 jaar

<5 jaar

<5 jaar

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

5 jaar
T)jaar

A. en B. Indexering salariskosten, goederen en diensten
De indexering voor loonontwikkeling en de indexering goederen en diensten is gebaseerd op de
meest actuele, (meerjaren)gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB), resp. de loonvoet sector
overheid en de Consumenten Prijsindex (CPI). Het CPB raamt voor 2019 en 2020 deze index op
3,5% (loon) en 1,8% (producten en diensten).
C. Indexering opbrengsten
De opbrengsten van BsGW worden niet geïndexeerd. De bankrente, opbrengst vervolgingskosten
en invorderingsrente worden realistisch geraamd.
D. Rente kredieten/leninoen lang
Investeringen worden afgedekt via financiering gelijk aan de afschrijvingstermijn, meestal 5 jaar.
Voor de jaren 2020-2024 wordt een interne rekenrente van 0,5% gehanteerd.
E. Reserves en voorzieningen
Jaarlijks wordt op basis van de risicoanalyse het benodigde weerstandsvermogen berekend. Op
basis hiervan wordt het al gevormde vermogen aangevuld of afgeroomd.
Voor voorzieningen geldt een jaarlijkse actualisering van doel en benodigde omvang.
F. AfschrMvinQstermiin
Voor activa die gedurende het lopende jaar in gebruik worden genomen, start de afschrijvingsperiode 1 januari van het jaar erop.
G. Onvoorzien
Het budget onvoorzien wordt gesteld op 1,4% van het bruto-begrotingstotaal.
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Bijlage 3: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk
Cumulatieven per 31-12-2018
Aansc hafwaarde
Afschrilvino
Financiële vaste activa
Immateriële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2019
€0

OHW naar SVA
€0

Mutaties 2020
Investerinoen

Afschrilvino

€0

€0

€0

-€251.000

Boekwaarde
31-12-2020
C0

C 3.291.870

-€ 2.488.838

C 803.032

€ 300.000

Materiële vaste activa

C 175.390

-€ 69.981

€ 105.408

e0

C 10.000

-€ 10.000

€ 105.408

Immateriële vaste activa (OHW)

C 300.000

€0

€ 300.000

-€ 300.000

€ 300.000

€0

€ 300.000

€0

€0

C0

C0

C 310.000

-€ 261.000

Materiële vaste activa (OHW)
Totaal activa en ohw

€ 3.767.260

>C 2.558.820
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€ 1.208.441

CO

€ 852.032

€0
C 1.257.441
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Bijlage 4: Staat van vaste schulden
BsGW heeft (vooralsnog) geen vaste schulden.

Ontwerpbegroting BsGW 2020 en ontwerp MJR 2020-2024

pagina 45 van 62

Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen
Reserves BsGW
Initieel gestort weerstandsvermogen
Resultaat 2011
Resultaat 2012
Resultaat 2013
Resultaat 2014
Resultaat 2015
Resultaat 2016
Resultaat 2017
Resultaat 2018 (nog niet bestemd)
Aanvulling weerstandsvermogen (2017)
Aanvulling weerstandsvermogen (2018)
Resultaat 2019 (begroting)
Reserves 31-12-2019
Resultaat 2020 (begroting)
Reserves 31-12-2020

x€ 1.000
385
508
-102
-174
-570
-332
-714
-433
1.591

593
593

Bestuurlijk is afgesproken dat BsGW beperkte reserves aanhoudt, in de vorm van een weerstandsreserve, zodat BsGW operationele risico's zelf kan opvangen zonder te hoeven terugvallen op de
deelnemers. De benodigde omvang wordt gemaximeerd op het bedrag dat voortvloeit uit de risico
analyse. Het meerdere wordt afgedragen aan de deelnemers naar rato van het aandeel op basis
van de kostenverdeelmethodiek. Bij de oprichting is het weerstandsvermogen op basis van de risi
coanalyse vastgesteld op € 385.000,- (ca. 5% van het begrotingstotaal) en gerealiseerd middels
een bodemstorting van de drie founding fathers van BsGW.
Het positief resultaat 2011 is door het bestuur van BsGW toegevoegd aan de reserves van BsGW
om slagvaardig de realisatie van de met het bestuur afgesproken groeistrategie van BsGW te kun
nen nastreven.
Het negatief resultaat van 2014 -2017, voor het leeuwendeel veroorzaakt door extra proceskosten,
is door het bestuur aan de reserves onttrokken. Eind 2017 en eind 2018 is besloten om de in deze
jaren opgebouwde negatieve reserves aan te vullen tot het bedrag gelijk aan het benodigde weer
standsvermogen van 593 duizend conform de begin 2018 uitgevoerde risico-analyse ten behoeve
van de begroting 2019-2023).
De bestemming van het resultaat 2018 is nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuur en daar
om nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.
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Bijlage 6: Berekening van het rente-omslagpercentage
Sinds de verzelfstandiging van BsGW is geformaliseerd, kan BsGW deelnemen aan het geldverkeer,
is een eigen bankrekening geopend en kunnen kort en/of langlopende leningen aangegaan worden.
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Bijlage 7: Staat van personeelslasten
Ondersteuning
Bearotina 2020
400000 bruto lonen
400010 overwerkvergoeding
400011 HRM cafetaria model
400200 gratificatie jubilea/afscheid
400201 Gratificatie orestatie
400100 bruto lonen
401000 sociaie premies
401002 werkgeversaandeel ziektekosten
401100 sociale lasten
402000 wervingskosten
402100 reiskosten woon*werk
402200 opleidingskosten
402201 seminars symposia
402300 geschenkenregeling
402302 personeelsvereniging
402303 vergoeding kosten BHV
402304 bedrijfarts/arbodienst
403004 kosten ondernemingsraad
403099 ovenae oersoneelskosten
408100 overiae oersoneelskosten
409000 uitzendkrachten
409001 personeel andere overheid
409100 oersoneel derden

aantal formatieolaatsen 2019
aantal formatieolaatsen 2018
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Heffen
1.984.454

17.109
3.611
2.005.586
344,852
129.167
474.019
0
39.286
43.591
0
15.760
0
0
0
0
0
98.637
0
0
0
2.578.243

Waarderen
2.410.469
0
0
20.781
4.386
2.436.138
412.176
154.384
566.560
0
51,632
69.773
0
13.850
0
0
0
0
0
135.255
0
0
0
3.137.953

Innen
1.333.031
0
0
11.492
2.426
1.347.226
186.010
69.672
255.682
0
20.094
27.837
0
6.783
0
0
0
0
6.978
61.693
0
0
0
1.664.601

Parkeer
belasting
Totaal BsGW

1.595.775
0
0
13.758
2.904
1.612.768
222.522
83.348
305.870
0
28.713
40.166
0
9.990
0
0
0
0
0
78.870
0
0
0
1.997.509

2.197.716
0
0
18.947
3.999
2.221.118
433.703
162.447
596.150
13.783
27.261
63.618
37.979
19.269
18.883
0
39.833
23.430
6.205
250.262
0
0
0
3.067.531

165.126
0
2,012
1.424
300
166.884
31.490
11.795
43.285
0
5.327
5.911
0
2.137
0
0
0
0
0
13.374
0
0
0
223.545

9.686.570

-

2.012
83.511
17.626
9.789.719
1.630.753
610.814
2.241.567
13.783
172.312
250,897
37.979
67.789
18.883
0
39.833
23.430
13.183
638.090
0
0
0
12.669.376

36.8

34.8

24.5

33.5

27,5

3.2

160.3

36.8

34.8

24.5

33.5

27.5

3.2

160.3
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Bijlage 8: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek
Begroting
2020

HefTen

9.789.719
2.241.567
638.090
0
12.669.376
757.603
260.511
2.764.303
10.747
168.103
487.532
24.029
0
361.076
416.574
2.000.000
104.455
3.572.517
424.691
300.000

2.005.586
2.436.138
474.019
566.560
135.255
98.637
0
0
2.578.242 3.137.952
O
0
O
5.108
709.294
339.580
431
14
15.389
108
0
908
0
0
0
0
303.173
0
17.326
343.350
0
1.000.000
2.297
-2.589
338.616 1.341.791
2.422
0
0
0

1.347.226
255.682
61.693
0
1.664.600
O
0
177.961
161
1.118
3.337
0
0
0
0
0
50.912
55.528
0
0

724.691
257.101
31.908
289.009
0
21.038.011
0
0

2.422
0
0
0
1.280
-1.280
1.280
-1.280
0
0
3.260.140 5.192.666
0
0
0
0
3.260.140 5.192.866

1 Waarderen!

Kosten per iM-odukt
Innen
I1 Klantzaken iParkeerbelastinol

08iO

Lasten
bruto lonen
sociale lasten
overige personeelskosten
personeel derden
Personeelskosten
Huisvestf nakosten
Afschritvinakosten
iCT-kosten
drukwerk
printAopieerwerk
porti
te Ie fo n ie/d a taco mmu n Ica tie
incassokosten
kosten brongegevens
diensten door derden
tegenx)etkoming proceskosten
overiae operationele kosten
Overiae ooerationcle kosten
algemene kosten
onvoorzien
Aloemene kosten
Bankkosten
Rentekosten
Bank- en rentekosten
Toevoeainaen aan voorzieninaen
Totale lasten
Taakstellende kostenreductie 2017
Taakstellende kostenreductie 2018
Totaal lasten

RenteoDbrenoten
BsGW diensten aan derden
overiae opbrencsten
BHdraaen van derden
Oobrenast vervolainaskosten
Totale baten

Netto kosten
Verdeelsleutels per deelnemer
Gemeente Beek
Gemeente Beekdaelen
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Brunssum
Gemeente Eciit-Susteren
Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Gennep
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrede
Gemeente Landgraaf
Gemeente Leudal
Gemeente Maasgouw
Gemeente Maastricht
Gemeente Meerssen
Gemeente Nederweert
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Simpelveld
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Stein
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg a/d Geul
Gemeente Venio
Gemeente Voerendaal
Gemeente Weert
Waterschap Limbura
Totaal verdeelsleutels BsGW

Ixarlef per nrodukt van dienstverlening

11

21.038.011

1.612.768
305.870
78.870
0

166.884
43.285
13.374
0
223.544
3.549
7.099
6.942
62
6.287
23.080
32
0
57.903
1.917
0
407
89.688
1.710
1.398

0
0
24.648
24.648
0
1.922.738
0
0
1.922.738

1.997.508
0
0
250.610
0
133.460
460.207
1.331
0
0
0
1.000.000
-36.177
1.558.821
2.304
0
2.304
0
0
0
0
3.809.242
0
0
3.809.242

2.221.118
596.150
250.262
0
3.067.530
754.053
248.304
1.279.917
10.079
11.741
0
22.666
0
0
53.981
0
89.605
188.073
418.255
298.602

3.109
5.400
0

716.857
251.701
7.260

5.400
0
339.331
0
0
339.331

258.961
0
6.513.694
0
0
6.513.694

100
0
0
0
0
5.900
6.000

0
0
0
0
0
0
0

12.776
0
0

0
0
0

0
0
0

12.676
0
0

0
0
0

0
0
2.136.700
2.149.476

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2.130.800
2.143.476

0
0
0
0

I I8.8S8.535I

3.260.140l 5.192.866
aantal
WOZaanslagregels aantal
objectan

-220.73sl
aantal
biljetten

3.809.242f
aantal
klantcontacten

333.331
aantal

aandeel in de
productkosten

aansla gregala

31.000
70,717
26.851
24.650
65.100
52.000
108.165

8.250
17.887
7.628
6.500
16.350
17.500
13.247

15.000
36.552
8.311
9.100
18.800
14.000
50.278

3.442
7.617
2.833
2.800
6.073
6.693
5.217

45 426
25.204
209.000
147.101
80.300
50.500
50.000
276.000
76.686
31.350
59.200
38.500
100.500
22.550
212.000
60.500
33.100
26.735

8 507
7.741
54.700
28.106
19.750
18.000
12.500
69.600
9.572
8.200
22.100
11.000
30.000
5.700
51,900
12.900
6,300
9.846

14 R26
7.475
59.500
50.707
23.700
17.000
14.900
69.750
10.477
14.100
21.900
13.000
36.500
6.600
70,500
12.500
15,600
8.665

3 595
3.012
18.515
8.481
7.918
7.634
5.054
25.316
4.190
3.400
8.983
4.493
11.575
2.270
19.554
5.330
2.050
3.465

165 000
25.300
74.181
1.800.000
3.987.616

56 000
6.250
25.079
0
561.113

53 000
7.300
25.902
594.000
1.299.943

51 500
2.634
10.106
198.500
442.254

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.100
716
0
0
0
0
900
0
0
0
4.000
0
4.325
0
0
0
17.000
0
4.235
0
37.276

C 8,61 I

C 8,94 I

c 0,82 I
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C 9,25 I

-e 0.17 I

0
2%
l«/o

1%
2%
2%
2%
1%
1%
7%
4%
3%
2%
2®/o
9®/o

2%
1%
3%
1%
4%
1%
7%
2®/o

1%
1%
10%
1%
3%
25«/o
10084i
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Bijdrage per c
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Beek
Beekdaelen
Beesel
Bergen
Brunssum
Echt-Susteren

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wlttem
Heerien
Kerkrade
Landgraaf
Leudal
Maasgouw
Maastricht

Gemeente Meerssen
Gemeente Nederweert
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Simpelveld
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Stein
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg a/d Geul
Gemeente Venio
Gemeente Voerendaal
Gemeente Weert
Waterschap Limburg
Totaal bijdragen

Totaal

Heffen

196.587
431.579
176.351
157.029
387.165
396.518
377.661
220.277
178.462
1.344.752
688.720
477.148
413.237
301.557
1.642.333
295.564
195.999
498.482
259.126
746.506
136.791
1.295.524
324.556
153.207
215.754
1.892.321
152.596
630.788
4.701.944'

25.345
57.816
21.952
20.153
53.224
42.513
88.432
37.139
20.606
170.871
120.265
65.651
41.287
40.878
225.648
62.696
25.631
48.400
31.476
82.165
18.436
173.324
49.463
27.061
21.858
134.898
20.684
60.648
1.471.619

18.888.535

3.260.140

Waarderen

76.350
165.537
70.594
60.155
151.312
161.955
122.595
78.729
71.640
506.226
260.109
182.778
166.582
115.682
644.119
88.585
75.888
204.526
101.800
277,637
52.751
480.313
119.384

Innen
-2.547
-6.207
-1.411
-1.545
-3.192
-2.377
-8.538
-2.518
-1.269
-10.103
-8.610
-4.024
-2.887
-2.530

58.304
91.121
518.257
57.841

-11.844
-1.779
-2.394
-3.719
-2.207
-6.198
-1.121
-11.971
-2.123
-2.649
-1.471
-9.000
-1.240

232.096
0
5.192.866

-4.398
-100,865
-220.738

Klantzaken
29.647
65.604
24.401
24.115
52.308
57.688
44.935
30.965
25.943
159.474
73.049
68.200
65.750
43.535
218.053
36.089
29.285
77.374
38.698
99.700
19.552
168.423
45.909
17.657
29.845
443.582
22.687
87.045
1.709.729
3.809.242

Parkeerbelasting

OftO

0
0
0

67.793
148.830
60.814

0
0
0

54.151
133.514
136.739
130.236
75.962
61.542
463.736

0
0

o
54.548
6.403
0
0
0
0
8.048
0
0
0
35.769
0
38.675
0
0
0
152.018
0
37.870
0
333.331

237.504
164.544
142.505
103.992
566.357
101.925
67.590
171.901
89.359
257.432
47.172
446.760
111.923
52.833
74.403
652.565
52.623
217.527
1.621.461
6.513.694

1 Algemeen
De netto exploitatiekosten van BsGW worden gedragen door de deelnemers in BsGW. Om deze kos
ten over de deelnemers te verdelen, maakt BsGW gebruik van een methodiek waarbij de kosten
toegerekend worden aan producten van dienstverlening, aansluitend op de procesmatige organisatieopzet van BsGW.
Omdat BsGW functioneert als een kostenbesparende uitvoeringsorganisatie voor haar deelnemers is
een efficiënte procesinrichting en een geoptimaliseerde applicatiearchitectuur essentieel. De gege
vensverwerkende processen worden hiertoe voor alle deelnemers integraal uitgevoerd en hebben
een hoge automatiseringsgraad. Kosten worden niet productspecifiek gemaakt en kosteninformatie
is als gevolg hiervan niet per belastingsoort beschikbaar.
De kosten van activiteiten op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de organisatie als ge
heel (zoals de ondersteuning van het personeel en de dóórontwikkeling van BsGW) worden als apart
product inzichtelijk gemaakt, omwille van een betere sturing, controle en beheersing van deze kos
ten. Het doorbelasten van deze kosten, via allerlei verdeelsleutels, aan de primaire producten zou
alleen maar leiden tot een vertroebeling van het inzicht in de kosten van de primaire producten. De
aard van deze kosten maakt namelijk dat ze niet te splitsen zijn naar de primaire processen.
2 De methodiek van kostenverdeling
De basis van de kostenverdeling wordt gevormd door een reële en transparante begrotingsopzet.
Het noodzakelijke inzicht om te komen tot een pragmatische en voor de deelnemers eerlijke toere
kening van kosten wordt verkregen door gebruik te maken van een kostenplaatsenstructuur die
aansluit op de procesmatige organisatieopzet van BsGW.
De kosten worden gebaseerd op de begroting en met behulp van kostenplaatsen toegerekend aan
de hoofd processen van BsGW. Deze hoofdprocessen zijn uitgedrukt in vijf producten van dienstver
lening: Heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken en Organisatieondersteuning & Ontwikkeling (O&O).
Vervolgens worden de kosten met behulp van aparte verdeelsleutels omgeslagen naar een eenheidstarlef per product van dienstverlening.
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De processen voor waterschap en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde ba
sisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor
alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar
verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. Het hanteren van eenheidstarieven is, gezien de overlap van de processen en integrale wijze van uitvoering van de pro
cessen gerechtvaardigd. Belastingen die niet passen in de integrale uitvoeringswijze van BsGW wor
den aangemerkt als exoot. In de uitvoeringsregeling van BsGW worden de standaard belastingsoor
ten en de afwijkende belastingsoorten (de zogenaamde exoten) die hiervoor in aanmerking komen
apart genoemd. Indien een exoot in de samenwerking ingebracht wordt dan dient via een (financi
ële) analyse bepaald te worden of de gangbare methodiek van kostenverdeling van toepassing kan
zijn, of dat de kosten apart doorberekend moeten worden.
Vanaf 2012 voert BsGW de parkeerbelasting uit voor enkele gemeenten. Omdat parkeerbelasting in
eerste instantie was aangemerkt als exoot, werd dit uitgevoerd via een pilot. De uitkomst hiervan
was dat de directe activiteiten die BsGW moet uitvoeren voor de parkeerbelasting voor het overgro
te deel specifiek van aard zijn en uitsluitend gericht zijn op een adequate uitvoering van deze taak
voor de betreffende gemeente. De directe activiteiten kunnen niet geïntegreerd worden in de regu
liere uitvoering van de processen. Vanaf 2014 is daarom het product Parkeerbelasting toegevoegd
als sub-product van de dienstverlening van BsGW.
De verdeelsleutels voor de kosten van de vier primaire processen plus het sub-product Parkeerbe
lasting zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers. Voor het toewijzen van indirecte
kosten aan primaire processen bestaat vanuit cost-accounting oogpunt geen algemeen geldende
oplossing. Elke verdeelsleutel is een arbitraire keuze. De kosten van het product van dienstverlening
O&O worden omgeslagen naar de deelnemers op basis van het aandeel in de kosten van de vier
producten van de primaire processen.
In onderstaand figuur is de methodiek van kostenverdeling schematisch weergegeven.
Kostensoorten (begroting)
Kosten begroten per activiteit / per proces gerelateerd aan de
kostenplaatsenstructuur

Indirecte algemene kosten

Directe - / indirecte primaire proceskosten

Kosten toerekenen aan de producten van dienstverlening

Parkeerbelasting

Heffen

Waarderen

Innen

Klantzaken

O&O

Kosten omslaan naar een tarief per product van dienstverlening o.b.v.
verdeelsleutels

# aanslagregels
Tarief per
Mnslagregel

# woz-objecten
Tariefobject
per WOZ

# biljetten

# klantcontacten

# aanslagregels

Tarief per
aanaiagbiljet

Tarief per
klantcontact

Tarief per
■enslagregel
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Naar rato van het aandeel in de
primaire productkostan
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3 De methode van kostenverdeling toegepast
BsGW begroot haar uitvoeringskosten per activiteit en direct gerelateerd aan de kostenplaatsenstructuur. De kostenplaatsenstructuur is gebaseerd op de organisatieopzet en opgezet vanuit het
principe dat de kosten per kostenplaats direct gerelateerd moeten kunnen worden aan het subproduct van dienstverlening.
Per kostensoort zijn de kosten direct (zonder verdeelsleutels) toegewezen aan de juiste kostenplaatsen. Door het samenvoegen van de kostenplaatsen per product van dienstverlening ontstaat inzicht
in de kosten per product van dienstverlening.
Hierna worden de kosten omgeslagen naar een tarief per (sub-)product van dienstverlening op basis
van aparte verdeelsleutels. De verdeelsleutels die hierbij gehanteerd worden, zijn gebaseerd op de
verwachte productieaantallen:
- Voor het product Heffen en de pilot Parkeerbelasting, het aantal (bruto) aanslagregels.
- Voor het product Waarderen, het aantal WOZ-objecten.
- Voor het product Innen, het aantal aanslagbiljetten.
- Voor het product Klantzaken, het aantal klantcontacten.
- Voor het sub-product Parkeerbelasting het aantal aanslagregels.
De kosten van het product O&O worden omgeslagen naar rato van het aandeel van de deelnemer in
de kosten van de vier primaire producten.
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Bijlage 9: Risicoanalyse
Om de financiële gevolgen van de genoemde risico's op te kunnen vangen is het van belang dat de
BsGW een weerstandsvermogen aanhoudt dat overeenkomt met de benodigde weerstandscapaciteit.
Op basis van de risicoanalyse is het benodigde weerstandsvermogen bepaald. Het totale benodigde
weerstandsvermogen voor de genoemde risico's is € 1,19 miljoen. De uitsplitsing en opbouw van dit
bedrag staat in de tabel 'Berekening weerstandsvermogen BsGW'.
Voor elk van de risico's is het bruto risicobedrag geïdentificeerd. Dit is het maximale bedrag dat
nodig is indien het risico zich daadwerkelijk voordoet, in een situatie waar geen beheersmaatregelen
worden genomen. Daarna is voor elk van de risico's het netto risicobedrag gekwantificeerd. Dit is
het risico dat kan optreden indien de geformuleerde beheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd.
Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het netto risicobedrag vermenig
vuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico optreedt, na het nemen van de
geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de risico ana
lyse staat aangegeven. Dit leidt tot een conservatief weerstandsvermogen, dat wil zeggen: met het
berekende weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt.
Weerstandsvermogen begroting 2020
Bij de (meerjaren)-begroting 2019-2023 is het weerstandsvermogen berekend op € 593 duizend,
circa 4% van de netto-kosten BsGW 2019.
Begin 2019 is de risico-analyse opnieuw uitgevoerd, waarbij de nog steeds relevante risico's zijn
geactualiseerd danwel aangepast naar de cijfers van de begroting 2020 en actuele wet- en regelge
ving. De benodigde weerstandcapaciteit, exclusief risico frictiekosten, komt uit op € 710 duizend,
circa 4% van de netto-kosten 2020.
In de risico-analyse bij de begroting 2019 waren hogere personele kosten als gevolg van het feit dat
een deel van het personeelsbestand kwantitatief en/of kwalitatief niet aansluit op de (gewijzigde)
eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt, genoemd als risico, maar nog niet gekwantificeerd. Nu
naast de afdeling IPA ook de afdeling Heffen het plaatsingstraject heeft doorlopen, is hier meer zicht
op. Ontwikkelkosten en kosten voor vrijwillige en verplichte mobiliteit buiten BsGW zijn in het Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) 2018-2020 gebudgetteerd. Bij afscheid bij functieongeschiktheid is BsGW eigen risicodrager WW en overige verplichtingen buitenwettelijke uitkering.
Deze onvrijwillige uitstroom is niet gebudgetteerd. Het betreft een mogelijk, incidenteel risico waar
voor ten tijde van het opstellen van het OOP, de begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 (nog)
geen zicht is op het daadwerkelijk manifest worden van deze uitstroom.
Hiermee rekening houdend zou het weerstandsvermogen bij de (meerjaren-)begroting 2020-2024
uitkomen op € 1,19 miljoen, circa 6,3 % van de netto-kosten 2020.
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Tabet: Risico's en beheersmaatregelen m.b.t. de SsGIV
Risico’s

Mogelijk(e) oorza(a)k(en)

Beheersmaatregel(en)
(delen, verzekeren, terugdringen, beperken)

Im 

Kans*

pact**

Mogelijk(e) effect(en)

Datalek met als ge 1
volg dat vertrouwe
lijke gegevens open
baar worden ge
maakt

Boete Autoriteit Persoons G
gegevens

Hackersaanvallen, nalatig
heid medewerkers/ deelne
mers

1. Procedure meldplicht datalekken BsGW
2. Informatiebeveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrek
king en privacy-protocol.
3. Bewustwording medewerkers/opleiding/e-learning/mistery
guest.
4. De FG en CISO toetsen/monitoren op naleving.
5. BsGW zet ICT-beveiligingstoepassingen In zoals beveiligde
FTP-server voor uitwisselingen met de deelnemers of an
dere partijen, mail, adequate anti-virusbeveiligingen en
data-encryptie.
6. Verstrekking aan deelnemers alleen na een privacy
toets/doelbinding.

Hackersaanvallen en 2
overige ICTsto ringen

Aanvuilende kosten door
productieverlies

G

Bouwwerkzaamheden,
hackaanvallen, onjuiste
temperatuur serverruimten

Extra Inzet externe capaciteit, ultwijk/back-ups

2.

1
Uitbesteding van
niet kernactiviteiten

3.

Fraude

M
Mindere kwaliteit van de
dienstverlening (door der
de aan BsGW, maar ook
van BsGW aan haar klan
ten)
M
Verlies ten gevolge van
(Incasso/afdrachtjfraude
zal BsGW dienen te com
penseren
Imagoschade BsGW

1.

1
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Geen goed opdrachtgever- 1. Contractkwallteit
schap/contractmanagement 2. SLA's
3. Stuurinformatie
van BsGW aan derde(n)
4. Controlemogelijkheden
5. Contract/SLA manager
Geen sluitende interne con 1. Stelsel van sluitende interne controles
troles
2. Adequate functiescheidingen
3. Integriteit inbedden in bedrijfscultuur
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Vervuiling van en/of
incomplete gegevens
bestanden

Foutieve aanslagen met als
gevolg veel correctiewerkzaamheden en daardoor
hogere kosten

1. Goede afspraken worden vastgelegd In de UVO
a. Geen goede afspraken
over beheer, verant
2. Stelsel van verbandscontroles ter vaststelling van juist
woordelijkheid en ge
heid en volledigheid administraties
bruik van gegevens
3. terugmelding foute gegevens aan bronhouder
b. Onzuivere gegevens
worden aangeleverd door
(externe) bronhouder

Overschrijding van
begroting BsGW

• Reserves moeten wor
den aangesproken
• Zwaardere lasten voor
deelnemers

a. Geen goede bedrijfsvoe
ring / P&C cyclus; 'ver
rassingen' in de financi
ële huishouding van
BsGW

Begroting baseren op adequate kostenramingen (jaarre
kening t-1 incl. nacalculatie i.g.v. relevante / substantiële
afwijkingen): er is reëel en transparant begroot, maar er
bestaat altijd een kans op overschrijding. Om dit op te
kunnen vangen is weerstandsvermogen nodig
Taakstellende budgetten gekoppeld aan een strakke con
trei

b. Externe oorzaken: gewij
zigde wet-/regelgeving,
eisen Waarderingskamer/accountant, caostijging en/of inflatie ho
ger dan de rekenuit
gangspunten e.d.
c. Tegenvallende kostenbe
sparingen uit aanbeste
dingstrajecten, procesop
timalisatie, efficiency
maatregelen, kanaalsturing.
Ambitieuze raming
opbrengst vervolgingskosten

• Reserves moeten wor
den aangesproken
• Zwaardere lasten voor
deelnemers

a.

Aanhouden van voldoende (maar niet teveel) weer
standsvermogen

Achterblijvende op
brengst vervolgingskosten

Begroting baseren op adequate kostenramingen Qaarrekening t-1 incl. nacalculatie I.g.v. relevante / substantiële
afwijkingen)

Hogere kosten voor invorderingsactles

Taakstellende budgetten gekoppeld aan een strakke control
Aanhouden van voldoende (maar niet teveel) weer
standsvermogen

Personele frictie

Hogere (frlctie)kosten

BsGW is eigen risicodrager WW en verplichte
bovenwetteiijke uitke
ring bij alle ontslagen
anders dan dwingende
reden
Personeelsbestand sluit
kwantitatief en/of kwali-
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Adequaat HRM beleid gericht op preventie en - zo nodig
- herplaatsing binnen of buiten BsGW
Mobiliteitsplan en budget
- Vrijwillige mobiliteit (geen kosten)
- Verplichte mobiliteit (coaching/detachering etc. dek
king via OOP)
- Afscheid bij functie-ongeschiktheid
Strategisch HRM-beleid_______________________________
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tatlef niet aan op de
(gewijzigde) eisen
Personeelsbestand is
scheef qua leeftijdsop
bouw (hoe leeftijdsop
bouw) met als gevolg
hoog (langdurig, veelal
niet-werk-gerelateerd)
ziekteverzuim
Personele paradox die
manifest wordt tijdens
plaatsingsgesprekken

• Kans van optreden:

1 = 0%-10%, 2 - ll%-25%, 3 - 26%-S0%, 4 = 51%-100%
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I7e981 610Z-P-Z

BsGW

1.

Netto risico
Netto-risico (toelichting)
€20.000.000 Boete datalek
€ 200.000 Aanvullende kosten door productieverlies wegens
verstoring ICT-infrastructuur.
€ 800.000 25% meerwerk door slechte kwaliteit van uitbe
€ 3.200.000 Uitbesteding niet-kemactiviteiten; volledi
ge wanprestatie zonder verhaalstede diensten.
mogelijkheid

BrutO'risico
Bruto>rl$ico (toelichting)
C 20.000.000 Dataiek, hackersaanvallen
C 500.000 Hackersaanvallen en overige ICTstoringen

€ 5.000.000 Fraude, verduistering incasso-opbrengst
/afdracht
€ 500.000 Vervuiling van en/of incomplete gegevens
bestanden
€ 2.500.000 Overschrijding begroting BsGW
Te denken valt hierbij aan;
Wijzigingen in wet-/regeigeving
Juridische aangelegenheden

€ 2.136.700 Ambitieuze raming opbrengsten vervolgingskosten

C 100.000 Afdekking via fraude- en oplichtingpolis, minus
eigen risicobedrag.
€ 50.000 Foutieve aanslagen met als gevolg veel correctiewerkzaamheden en daardoor hogere kosten.
€ 1.000.000 Er is reëel en transparant begroot, maar er be
staat altijd een kans op overschrijding. Om dit op
te kunnen vangen is weerstandsvermogen nodig.
Niet te voorkomen en enkel door vroegtijdig op
inspeien en extra middelen te compenseren
Incidenten zullen zich altijd blijven voordoen, met
als gevolg dat juridische expertise ingeschakeld
moet worden, schikking, aansprakelijkheidskosten.
€ 427.500 Door de strakke invordering kan de betaalmoraal
verbeteren en de opbrengst vervolgingskosten
achterblijven.

Kans optreden
risico
Restrisico

1%
20%

€ 200.000
€ 40.000

10%

€ 80.000

10%

€ 10.000

20%

€ 10.000

20%

€ 200.000

40%

€ 170.000

C 710.000

Benodigde weerstandsvermogen excl. risico
frictiekosten

ca.

%> weerstandsvermogen /(netto) begroting
€ 3.000.000 Hogere frictie kosten
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€ 1.200.000 Indien deel personeelsbestand kwantitatief en/of
kwalitatief niet aansluit op de (gewijzigde) eisen
en er sprake is van onvrijwillige uitstroom, perso
nele paradox

40%

€ 480.000

Benodigde weerstandsvermogen incl. risico
frictiekosten

C 1.190.000

% weerstandsvermogen /(netto) begroting

ca. 6,6%

pagina 57 van 62

Tabel: Risico's en beheersmaatregelen m.b.t. de deelnemers
Totale risico voor alle deelnemers gezamenlijk, geen uitsplitsing per deelnemer.
Mogelijk(e) oorza(a)k(en)

Beheersmaatregel(en)
(delen, verzekeren, terugdrlngen, beperken)

Hogere kosten voor deelne
mer / deelnemers

a. uittreden van bestaande deelne
mer/ samenwerkingspartner
b. toetreden van nieuwe deelnemer
die proces niet op orde heeft

Meningsverschillen tussen deelne
mers

Suboptimaal functionerend
bestuur / conflicten tussen
deelnemers

a. belangentegenstelling tussen
deelnemers

Een deelnemer kan uittreden
mits de daaraan verbonden di
recte en indirecte kosten door de
uittreder worden vergoed. Con
form opgenomen in de GR. (a)
uitvoering 0-meting kwaliteit
proces en data. Extra kosten
voor transitie van niet op orde
zijnde administraties / processen
van nieuwe deelnemers worden
op basis van de UVO in rekening
gebracht bij nieuwe deelnemer.
(b)________________________
1. Benoemen van een mediationprocedure.
2. Democratische besluitvorming
(stemverhoudingen).

Niet tijdige of niet volledige (ook: te
lage) oplegging van heffingen en/of
Inningen

Rente- / opbrengstverliezen
voor de deelnemers

a. niet tijdig of onvoldoende kwali
teit aangeleverde gegevens
b. verstoorde bedrijfsvoering BsGW
(brand, IT, dataverlies/-fout)

Risico's

Mogelijk(e) effect(en)

Hogere dan verwachte kosten bij
BsGW

Waardering:
Niet tijdig opleggen - renterisico: max. een maand ver
traging geld op de markt
brengen, 240 Mio/jr tegen
5% = IMio bruto risico /
mnd.
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1. Afspraken over tijdigheid en
kwaliteit van de heffing en af
dracht worden gemaakt in het
Uitvoeringsovereenkomst (UVO) .
(a)
2. De handelwijze bij het in gebreke
zijn/blijven wordt in de uitvoe
ringsovereenkomst (UVO) gere
geld. (a)
3. Opstellen door BsGW van risico
analyse voor de bedrijfsvoering
van BsGW. (b)
___

Een afwijking van de inschatting
(prognose) van het aantal en de
omvang van de opleggingen van
heffingen en/of inningen t.o.v. het
daadwerkelijke aantal en omvang.

Overschrijding van begroting door
BsGW

Niet volledig opleggen / te
laag - opbrengstenrisico:
naar schatting lOOK bruto
risico.
Rente- / opbrengsttegenvallers voor de deelnemers
Bruto risico: m.n. bij de
(150 grote) bedrijven, 1,3
Mio (basis 2009, max. on
voorzienbare recessie en
afwijking prognose t.o.v,
werkelijkheid).

Reserves moeten worden
aangesproken
Zwaardere lasten voor deel
nemers

a. Economische recessie:
Als gevolg van de nog altijd
voortschrijdende
economische
crisis loopt de deelnemer financi
ële risico's op onder andere het
gebied van Inbaarheld van open
staande vorderingen en kwijt
schelding belastingen

a. geen goede bedrijfsvoering / P&C
cyclus: 'verrassingen' in de finan
ciële huishouding van BsGW
b. externe oorzaken: bijv. wetswij
zigingen

Bruto risico 200K •

Kans van optreden:

Impact:

1:
2:
3:
4:

0%-10%
ll%-25%
26%-50%
51%-100%
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Ontwikkelingen In de populatie
van belastingplichtigen monito
ren en de gevolgen hiervan In de
opbrengsten- en afdrachtenprog
nose opnemen, zodat deelne
mers hiermee rekening kunnen
houden in hun tariefsbepaling.
Het aanhouden van een weerstandsreserve die in de periode
tussen de daling van het aantal
belastingplichtigen en bijstellen
van de tarieven kan compense
ren.
Aanhouden van voldoende (maar
niet teveel) weerstandsver
mogen.
Taakstellende budgetten gekop
peld aan een strakke control.
Goede interne control bij BsGW.
Heldere afspraken worden vast
gelegd in kostenverdeelsystematlek.

Bijlage 10: Bijdrage Waterschap Limburg volgens BBP-opzet
Bijdrage 2020 Waterschap Limtiurg conform BBP-Indeling

t

Netto
2020

ve
1.689.990

“

Heffing en invordering
31 Belastinoheffino
31.1
kostentoedeling en beiastingverordeningen
31.2
aanslagen huishoudens en forfaitaire bedrijfsruimten
31.3
aanslagen zuiveringsheffing ovenge bedrijven
31.4 aanslagen watersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en natuur
31.5 aanslagen verontreinigingsheffing
31.6 verzoek-/ bezwaar-/ beroepschrift huishoud./ forfait.bednjfsrulmten
bezwaar-/ beroepschriften zulvenngsheff. ov. bedrijven
31.7
31.8
bezwaar-Zberoepschriften watersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en natuur
31.9
bezwaar /beroeoschrlften verontreinioinasheffina
32 Invordering
32.1
betalingsverweriong aanslagen
32.2
kwijtschelding
32.3
invorderingsmaatreaelen aanslagen
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Zuiver! ngsbeheer
1.587.250

3.400.357
46.374
358.742
563.390
1.778.414

-

262.157
173.324
217.957

-

1.301.587
312.749
179.370
809.468

1.044.590

-

177.885
563.390

129.992
173.324

645.400
155.078
88.942
401.380

rotaal biidraor
Watersys-

Totaal

3.011.954

4.701.944

2.355.767
46.374
180.858

3.400.357
46.374
358.742
563.390
1.778.414

-

1.778.414

-

132.165

-

217.957

-

656.187
157.670
90.428
408.088

-

262.157
173.324
217.957

-

1.301.587
312.749
179.370
809.468
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Bijlage 11: Berekend EMU-saldo

Bedragen x € i.OOO

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit
reserves
2

Afschrijvingen ten taste van de exploitatie

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten iaste van de
expioitatie
4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiele vaste activa
die op de balans worden geactiveerd
De in mindering op onder 4 bedoeide investeringen
5 gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies,
De Europse Unie en overigen
6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (imjmateriëie
vaste activa
6b Boekwinst op desinvesteringen in {imjmateriëie vaste
activa
7 Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw-,
woonriip
Sa Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)
8b
Boekwinst op grondverkopen
9
Betalingen ten laste van de voorzieningen
Betaiingen die niet via de exploitatie lopen, maar
10 rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht
en die nog niet vallen onder één van de andere genoennde
posten
11 Boekwinst bij verkoop van effecten
Berekend EMU-saldo
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Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

261

261

261

261

261

261

0

0

0

0

0

0

-300

-300

-300

-300

-300

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-39

-39

-39

-39

-39

-39
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Bijlage 12: Geprognosticeerde balans 2020
2018

2019

2020

Immateriële vaste activa (1)
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

803

803

803

Totaal Immateriële vaste activa

803

803

803

Immateriële vaste activa in uitvoering (2)

290

290

290

Totaal immateriële vaste activa in uitvoering

290

290

290

105

105

105

105

105

105

1.200

1.199

1.199

Vorderingen (4)
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

926
0

369
0

697
0

Totaal vorderingen

926

369

697

1.822

1.822

1.820

Totaal liquide middeien

1.822

1.822

1.820

Overlopende activa (6)

2.181

2.181

2.181

Activa (X € 1.000.-)
Vaste Activa

Materiële vaste activa (3)
Kantoorinventaris
Totaai materiële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen (S)

2.181

2.181

2.181

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

4.929

4.372

4.698

TOTAAL ACTIVA

6.128

5.570

5.897

2018

2019

2020

593
-324

593
0

1.190
0

Totaal eigen vermogen

268

593

1.190

Voorzieningen (8)
Voorziening proceskosten 2017
Voorziening proceskosten 2018
Voorziening vervroegd pensioen

141
871
33

0
0
31

0
0
29

1.044

31

29

1.312

623

1.219

0
1.372
788
2.428

0
750
750
2.227

0
750
750
2.227

4.589

3.727

3.727

227

1.220

952

227

1.220

952

4.816

4.947

4.679

6.128

5.570

5.897

Totaal overlopende activa

Passiva fx C 1.000.-)
Vaste passiva

Algemene reserve
Resultaat boekjaar

Totaal voorzieningen
TOTAAL VASTE PASSIVA

vlottende passiva
Kortlopende schulden (9)
Lening kort
Crediteuren
Belasöngen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal kortlopende schulden
Overlopende passiva (10)
Totaal overlopende passiva
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL PASSIVA
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1. Inleiding
Deze kadernota is opgesteld ter voorbereiding van de begroting 2020 en de meerjarenraming
2020-2024 van BsGW. Hierin worden de ontwikkelingen en kostenreducties geschetst weike
mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering van BsGW voor de jaren 2020 en verder. Op
basis van deze nota steit het bestuur de kaders vast voor de bedrijfsvoering en daarmee voor
de begrote netto kosten.
Uitgangspunten:
Een minimaie, realistisch onderbouwde begroting waarmee BsGW invuliing geeft aan de
doeistelling om de bijdragen van de deeinemers zo laag mogelijk te houden.
Als basis voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024 van BsGW dient de jaarschijf
2020 uit de vastgestelde begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2023.
De voorgestelde 5® begrotingswijziging 2018 en de 1® begrotingswijziging 2019, inzake de eind
juni 2018 gemaakte beloningsafspraken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord Waterschappen
2017 - 2019, zijn ten tijde van het opstellen van deze kadernota 2019 nog niet vastgesteld
door het Algemeen Bestuur van BsGW. De financiële consequenties worden daarom behandeld
in de paragraaf Financiële effecten kadernota 2019 (pagina 31).
De indexering voor loonontwikkeling en de indexering goederen en diensten is gebaseerd op
de meest actuele, (meerjaren)gegevens van het Centraal Plan Bureau (CPB), respectievelijk
de loonvoet sector overheid en de Consumenten Prijsindex (CPI). De in de kadernota
opgenomen indexering benadert daarmee zo veel als mogelijk de realiteit.
Alleen de financiële consequenties van zekere ontwikkelingen en bestuursbesluiten worden in
de begroting meegenomen.
De financiële consequenties van mogelijke ontwikkelingen worden niet in de begroting
meegenomen. Deze worden pas in de (gewijzigde) begroting opgenomen zodra de
desbetreffende ontwikkeling is geformaliseerd en de financiële consequenties kunnen worden
vastgesteld.
In 2014 is een traject gestart inzake de overname van extra fte van de Libel-partijen, met een
looptijd tot maximaal 2022. Medio 2018 zijn de extra overgenomen fte volledig ingestroomd in
de reguliere formatie van BsGW. Zodra de accountantscontrole in 2018 hierover is afgerond,
kan dit traject definitief worden afgesloten.
Het ondernemingsplan BsGW 2018-2020 en de wijze van financiering hiervan, is vastgesteld door
het algemeen bestuur van BsGW in de vergadering van 14-12-2017. De uitvoering van dit
ondernemingsplan is een separaat traject en behoort niet tot de reguliere bedrijfsvoering van
BsGW. Het ondernemingsplan raakt de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024 van BsGW
daarom niet en vormt daarmee geen onderdeel van deze kadernota.
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De kosten voor beheer en exploitatie van de GDI-voorzieningen worden in de ontwerpbegroting
2020 en de -meerjarenraming 2020-2024 doorbelast naar de deelnemers volgens de
vastgestelde verdeelsleutel van het ministerie BZK en VNG.

3.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), kan ten tijde van het
opstellen van deze kadernota nog niet aangeven welke overige voorzieningen, en voor welk
bedrag, vanaf 2019 (en verder) zullen worden doorbelast. Deze kosten zijn dan ook
vooralsnog niet opgenomen in de begroting 2019. In plaats van het moment afwachten tot het
ministerie BZK dit bekend maakt en dan een begrotingswijziging doorvoeren, wordt hiervoor
een (geschat) bedrag opgenomen van € 300 duizend (gelijk aan de beheerskosten die vanaf
2018 structureel doorbelast worden).

In de kadernota 2020 en de (ontwerp-)begroting 2020 en de (ontwerp-)meerjarenraming
2020-2024 wordt een bedrag van € 300 duizend opgenomen voor de kosten voor beheer en
exploitatie van andere, nieuwe GDI-voorzieningen die vanaf 2019 zullen worden doorbelast
door het ministerie van BZK.

Waarderen op gebruikersoppervlakte
Ten tijde van het opstellen van deze kadernota heeft nog geen besluitvorming
plaatsgevonden met betrekking tot de aanpak en de dekking van de kosten voor het
traject waarderen op gebruikersoppervlakte (geagendeerd voor AB 13-12-2018).
Indien de besluitvorming plaatsvindt conform het voorstel, heeft dit project geen invloed
op de reguliere bijdrage aan BsGW conform de kostenverdeelsystematiek, maar worden de
kosten verrekend met de individuele gemeenten, op basis van een per gemeente
opgesteld plan van aanpak inclusief kostenraming.
De (eenmalige) projectkosten voor het waarderen op gebruikersoppervlakte van € 2,8 miljoen,
zijn niet opgenomen in de kadernota 2020, maar worden per individuele deelnemer bepaald.
Dit wordt een separaat project waarbij per gemeente een offerte-traject wordt ingegaan, zodat
(een deel van) de bijdrage in deze projectkosten al in 2019 kan worden afgeroepen.

Samenvatting:
De kadernota 2020 heeft dezelfde opzet als voorgaande jaren.
De ontwikkelingen met betrekking tot de hausse aan proceskosten waarmee BsGW sinds 2014
wordt geconfronteerd, de privacywetgeving en gegevensaanlevering aan derden blijven
aandachtspunten in de kadernota 2020.
Begin 2017 is van Rijkswege bepaald dat alle kosten voor beheer en exploitatie van de
overheidsbrede voorzieningen vanuit de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid
(GD/), conform het profijtbeginsel worden doorbelast aan afnemers. De beheerkosten voor
MijnOverheid en DigiD worden doorbelast vanaf 2018 en zijn ook opgenomen in de begroting
2019 en meerjarenraminig 2019-2023.
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), kan ten tijde van het
opstellen van deze kadernota echter nog niet aangeven welke overige voorzieningen, en voor
welk bedrag, vanaf 2019 (en verder) zullen worden doorbelast. Deze kosten zijn dan ook
vooralsnog niet opgenomen in de begroting 2019 en deze kadernota.
Tevens wordt er nog onderhandeld tussen de VNG en BZK over de wijze van financiering van
de gemeentelijke kosten voor 2019 (en verder).
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van
de gebruiksoppervlakte. Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te
waarderen. Pas na goedkeuring door de Waarderingskamer mag BsGW de WOZ-beschikkingen
en belastingaanslagen versturen. Het niet kunnen aantonen van de kwaliteitseisen kan ertoe
leiden dat de OZB-aanslagen voor woningen niet of later verzonden worden.
Op basis van landelijke ervaringen, ook bij andere samenwerkingsverbanden en het door
BsGW reeds uitgevoerde vooronderzoek blijkt heel duidelijk dat deze transitie een enorme klus
zal zijn. BsGW neemt de regie van dit project op zich, in nauwe samenwerking met de
gemeenten en de verschillende Limburgse gegevenshuizen.
De totale kosten voor dit project wordt nu geraamd op € 2,8 miljoen voor alle gemeenten. De
kosten zullen verrekend worden met de individuele gemeenten, op basis van een per
gemeente opgesteld plan van aanpak inclusief kostenraming.

Financieel effect kadernota 2020
Eén van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie. Uitgangspunt
voor de begroting van BsGW is dan ook altijd geweest: sober en doelmatig. BsGW heeft zich
gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 10% in de eerste 5 jaar na de
verzelfstandiging en heeft in de jaren 2012-2016 daarom de kostenindexering van gemiddeld 2%
per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. Ook voor het jaar 2017 zijn geen extra kosten
opgenomen: de indexering is niet doorberekend in de bijdrage aan de deelnemers. De totale
gerealiseerde kostenreductie loopt hiermee op tot € 1,565 miljoen per jaar.
Ook voor 2020 en verdere jaren geldt uiteraard dat BsGW een sobere en doelmatige begroting
en meerjarenraming opstelt. Vanaf 2017 is de groei- en nazorgfase van de eerste vijfjaar
voorbij en ligt de focus op stabilisatie en kwaliteit. Echter om een verantwoorde bedrijfsvoering
te kunnen borgen, zijn de grenzen van bezuinigingen (vooralsnog) bereikt. In voorliggende
kadernota 2020 zijn dan ook de loonindexering en indexering goederen en diensten opgenomen.
De basis voor de begroting 2020 is de jaarschijf 2020 uit de initiële begroting 2019. Eind juni
2018 hebben de waterschappen en vakbonden een cao-akkoord bereikt voor de cao
waterschappen 2017-2019. Omdat ten tijde van het opstellen van deze kadernota, de
begrotingswijzigingen voor de structurele financiële effecten van deze cao-wijziging op de
begroting van BsGW nog niet zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van BsGW, worden
deze kosten separaat opgenomen in de paragraaf Financiële effecten kadernota 2019, In
vergelijking met de vastgestelde begroting 2018 (pagina 31).
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Per saldo stijgen de netto-kosten 2020, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, met
minimaal € 850 duizend ten opzichte van de begroting 2019, na 1® begrotingswijziging als
gevolg van de volgende posten:
•

Loonindexering en indexering goederen en diensten ad € 550 duizend;

•

Gebruikerskosten overige overheidsbrede voorzieningen: € 300 duizend;

De (eenmalige) projectkosten voor het waarderen op gebruikersoppervlakte ad € 2,8 miljoen,
zijn niet opgenomen in de kadernota 2020, maar worden per individuele deelnemer bepaald.
Afhankelijk van de bestuurlijk vast te stellen kaders voor bedrijfsvoering, kunnen de netto
kosten voor de begroting 2020 wijzigen.
Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd op een jaarlijks bij
het opstellen van de begroting uitgevoerde risicoanalyse. Zo kan bepaald worden of het
berekende weerstandsvermogen toereikend is. Voor de begroting 2020 zal BsGW eind 2018 /
begin 2019 opnieuw een risicoanalyse uitvoeren. De uitkomst hiervan is onderdeel van de
begroting 2020.
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2. Ontwikkelingen
Er doen zich de komende jaren ontwikkelingen voor die invloed hebben op de bedrijfsvoering
van BsGW. Voor het opstellen van de begroting is het van belang om onderscheid te maken in
de volgende twee categorieën toekomstige ontwikkelingen:
o

Zekere ontwikkelingen en formele bestuursbesluiten
Deze ontwikkelingen zijn zeker en/of geformaliseerd via een bestuursbesluit. De financiële
consequenties worden verwerkt in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2024.

o

Mogelijke ontwikkelingen
Op het moment van opstellen van deze kadernota zijn deze ontwikkelingen nog niet
geformaliseerd door een bestuursbesluit of de uitkomsten nog onzeker. Deze
ontwikkelingen zullen dan ook niet worden meegenomen in de begroting 2020 en de
meerjarenraming 2020-2024. Pas wanneer deze zijn geformaliseerd en de (financiële)
consequenties zijn vastgesteld, worden deze opgenomen in de begroting.

2.1 Zekere ontwikkelingen en formele bestuursbesluiten
De financiële consequenties van de volgende ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting
2020:
CAO-ontwikkelingen
o

Loonontwikkeling
Eind juni 2018 hebben de vakbonden en de Unie van Waterschappen overeenstemming
bereikt over de nieuwe cao 2017-2019. Omdat ten tijde van het opstellen van deze
kadernota, de begrotingswijzigingen voor de structurele financiële effecten van deze caowijziging op de begroting van BsGW nog niet zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van BsGW, worden deze kosten separaat opgenomen In de paragraaf Financiële effecten
kadernota 2019, in vergelijking met de vastgestelde begroting 2018 (pagina 31).
Zoals te doen gebruikelijk, baseert BsGW voor 2020 (en verdere jaren) haar jaarlijkse
indexering van de loonkosten op de ontwikkeling van de loonvoet sector overheid van het
Centraal Planbureau (CPB).
Voor 2019 en 2020 raamt het CPB deze index op 3,5%. Hierop anticiperend is in de
kadernota 2020 3,5% opgenomen als indexering van de loonkosten.

Ontwikkelingen in wetgeving
o

Proceskosten
Door ontwikkelingen in de wetgeving betreffende de tegemoetkoming proceskosten - door
het afschaffen van een zogenaamde Fierensdrempel die stelde dat bij minimale
waardeverschillen de waarde gehandhaafd diende te blijven - is het sinds 2014 rendabel
geworden voor zogenaamde WOZ-bureaus om namens burgers bezwaar te maken tegen
de WOZ-waarde, waarbij deze bureaus de tegemoetkoming proceskosten kunnen
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opstrijken. Dit heeft landelijk geresulteerd in een forse stijging van de proceskosten. Zo
ook voor BsGW.
Elk kwartaal wordt de actuele stand van zaken weergegeven via een mededeling aan het
bestuur, bij de bestuursrapportage.
Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling om
de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties.
BsGW heeft in 2018 deelgenomen aan het onderzoek van de Landelijke Vereniging Lokale
Belastingen (LVLB) inzake de problematiek rondom de no cure, no pay-bureaus bij WOZbezwaren. De LVLB heeft de resultaten van dit onderzoek inmiddels beschikbaar gesteld
aan diverse instanties
Daarnaast heeft BsGW in 2018 deelgenomen aan een onderzoek met 13 andere
belastingsamenwerkingen naar de impact van no cure, no pay-bureaus op deze
organisaties. De conclusie van dit onderzoek is dat er een discrepantie is tussen de hoogte
van de kostenvergoeding en restitutie van belastingbedragen. Bovendien leggen
genoemde bedrijven een onevenredig beslag op tijd van de samenwerkingen. Daarnaast
bedient men zich van strategieën, die in toenemende mate een belemmering dreigen te
vormen om ingekomen bezwaarschriften tijdig af te handelen (dwangsommen).
De uitkomsten van het onderzoek zijn verstrekt aan VNG, UvW, Waarderingskamer en het
ministerie van BZK.
Omdat de signalen en misstanden inzake de problematiek rondom de no cure, no pay
bureaus bij WOZ-bezwaren de Waarderingskamer met zorg vervullen, heeft de
Waarderingskamer middels een brief de minister voor Rechtsbescherming gevraagd een
onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het functioneren van de bureaus. De
Waarderingskamer schat in dat met de afhandeling van deze bezwaarschriften landelijk
inmiddels zo'n 15 tot 20 miljoen euro gemoeid is.
Naar aanleiding van bovenstaande zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld (ingezonden
14-7-2018) aan de ministers voor Rechtsbescherming en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
De ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid stellen een onderzoek in naar de
ontwikkeling van het aantal bezwaren en de in verband hiermee toegekende
kostenvergoedingen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal de no cure, no
pay-problematiek worden bezien.
Daarnaast speelt mee dat uit gewezen jurisprudentie nog altijd geen bestendige lijn volgt
ten aanzien van aspecten die van invloed zijn op de hoogte van de
proceskostenvergoeding. Het gaat hier bijvoorbeeld over de hoogte van een toegekende
proceskostenvergoeding bij gegrond verklaarde bezwaarschriften, waarbij objecten in
meerdere gemeenten zijn gelegen. Ook de vraag welke mate van onderbouwing van de
waarde van een object voldoende wordt geacht, kan niet altijd eenduidig worden
beantwoord en zal moeten blijken uit toekomstige jurisprudentie.
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Op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving en recente jurisprudentie vindt steeds een
kritische beschouwing plaats van het huidige beleidskader en interne werkinstructies, en
worden indien noodzakelijk of wenselijk processen aangepast.
Algemene verordening gegevensbescherming (privacywetgeving)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese
Unie (EU).
BsGW heeft de intentie om de deelnemers optimaal van gegevens te voorzien binnen
wettelijke kaders. De aanscherping van de privacyregels leidt tot een kritischere houding
bij BsGW ten aanzien van het verstrekken van (persoons)gegevens (met een ander doel
dan uitvoering wet WOZ, belastingheffing en inning) aan de deelnemers.
Een essentieel onderdeel van de AVG Is dat gegevens alleen verwerkt mogen worden als
daar specifieke doeleinden voor zijn vastgesteld, de zogenoemde doelbinding. BsGW heeft
de gegevens ingewonnen en verwerkt voor de doelen uitvoering wet WOZ, heffing en
invordering en mogen voor dat doel gebruikt worden. Gebruik van de gegevens voor een
ander doel en door een andere entiteit, dient steeds getoetst te worden aan de privacy
regels en geheimhoudingsplicht.
Voor de gegevens met betrekking tot niet-natuurlijke personen (bedrijfsgegevens) geldt
dat BsGW is gehouden aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 67 van de
Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Het Dagelijks bestuur van BsGW kan
hiervoor ontheffing verlenen. Een informatieverzoek voor gegevens niet-natuurlijke
personen zal steeds worden getoetst aan de bestuurlijk geaccordeerde doelen.

Waar in de vorige kadernota nog sprake was van het AVG proof maken van de BsGW
organisatie op het gebied van privacy, is de stand van zaken ten tijde van het opstellen
van deze kadernota als volgt:
AVG Compliance
Protocol datalekken

Gereed

FG aanstellen en aanmelden bij AP
Rol privacy officer beleggen

Gereed

Privacy beleid vaststellen

Gereed (tijdelijk)
Gereed

Verwerkingenregister opstellen
Register ad hoe verstrekkingen opstellen

Gereed
Gereed

Verwerkersovereenkomsten afsluiten
Invoeren gedragscode AVG conform werken

70 %
Gereed

Bewustwording organisatie

Onderhanden
Gereed

Protocol veilig uitwisselen gegevens
Borgen rechten betrokkenen onder AVG
Privacy verklaring op BsGW website
Privacy by design (training)
Privacy protocol deelnemers
Systeem voor veilig uitwisselen gegevens
Informatieplicht
Toepassing PIA (training)

Gereed
Gereed
Gepland
Gereed
Onderhanden
Gereed
Gepland
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Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, heeft BsGW de uit te voeren maatregelen om AVG
compliant te worden nagenoeg allemaal doorgevoerd.
Begin 2019 zal een nulmeting worden uitgevoerd, om te kunnen beoordelen of de door
BsGW uitgezette acties afdoende zijn. Ook worden dan mogelijke verbeterpunten in kaart
gebracht.
Voor het inrichten en borgen van deze processen en systemen, verwacht BsGW
(vooralsnog) geen extra kosten op dit vlak. Met eventuele boetes die kunnen worden
opgelegd voor alle overtredingen van de AVG is in de kadernota geen rekening gehouden.
Normalisering rechtspositie ambtenaren
Op 2 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Op 8 november 2016 dit wetsvoorstel
aangenomen. Per 1 januari 2020 wordt deze wet van kracht. Daarmee komt een einde aan
de werking van de huidige rechtspositie van de ambtenaren, en moet BsGW een cao,
personeelsregelingen en arbeidsovereenkomsten naar burgeriijk recht gaan afsiuiten.
Uitgangspunt is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindeiijk gelijk moeten zijn
aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven. De normalisering past bij deze tijd, een
arbeidsovereenkomst sluit aan op vertrouwen en gelijkwaardigheid tussen werkgever en
werknemer. Ambtenaren zuiien in de toekomst een arbeidsovereenkomst met hun
werkgever gaan siuiten. Deze komt in de plaats van het huidige (eenzijdige)
aanstellingsbesiuit. Het wetsvoorstel heeft geen invloed op de huidige arbeidsvoorwaarden
en de pensioenregelingen van ambtenaren of het eigenrisicodragerschap van
overheidswerkgevers voor de Werkloosheidswet. De benaming 'ambtenaar' zal niet
verdwijnen.
Op 1 januari 2020 zullen alle medewerkers van BsGW een arbeidsovereenkomst krijgen
ter vervanging van hun huidige aanstelling en zal de personeelsadministratie ingericht
moeten zijn naar burgerlijk recht. In de periode voor 2020 zal er ook een omscholing
plaats moeten vinden bij HRM en overige betrokkenen van publiek recht naar civiel recht.
Momenteel volgt BsGW de rechtspositie van de waterschappen. Dit is ook zo vastgelegd in
de Gemeenschappelijke Regeling. Aangezien BsGW geen waterschap is, maakt BsGW nu
geen deel uit van de onderhandelingstafel over een nieuwe rechtspositie.
Eind juni 2018 is duidelijk geworden dat alle publieke organisaties die nu de rechtspositie
van de waterschappen volgen (zoals BsGW), straks lid kunnen worden van de
werkgeversvereniging voor waterschappen. Op het moment dat BsGW lid is van deze
vereniging, is de cao voor waterschappen algemeen bindend voor alle medewerkers van
BsGW én kan BsGW via deze vereniging invloed uitoefenen op de inhoud van de cao.
Het besluit tot lidmaatschap van de werkgeversvereniging is aan het Algemeen bestuur
van BsGW, nadat de raden van deelnemende gemeenten en het bestuur van het
waterschap een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun
wensen en bedenkingen in te brengen.
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Op het moment dat BsGW lid wordt van de werkgeversvereniging voor waterschappen is
contributie verschuldigd. Het is nog niet bekend wat de hoogte van deze contributie zal
zijn. Naar de huidige verwachting zal dit binnen de begroting van BsGW kunnen worden
opgevangen.

Overige ontwikkelingen
o

Indexering
BsGW baseert haar jaarlijkse kostenindexering in haar begroting op de
Consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Planbureau (CPB). Voor 2019 en 2020
raamt het CPB deze index op respectievelijk 2,4% en 1,8%.
In de begroting 2020 wordt daarom 1,8% opgenomen als indexering voor de inkoop van
producten en diensten.

o

Stimuleringsregeling
Vanaf 1-1-2017 is het voor medewerkers vanaf 10 jaar voor hun AOW-leeftijd mogelijk om
minder te gaan werken met het oog op strategisch formatiebeheer nu en in de toekomst.
De maatregel behelst compensatie salaris en pensioenopbouw tot het moment dat de
deelnemende medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en uitstroomt. De regeling
heeft in eerste aanleg een werkingsduur van 4 jaar (2017 tot en met 2020).
Het doel van deze stimuleringsregeling was tweeledig. Naast het feit dat BsGW nu de
mogelijkheid krijgt om een gezonde mobiliteit te stimuleren en bovendien tijdig te kunnen
inspelen op de groeiende behoefte aan personeel met andere kenniscompetenties, leidt
deze stimuleringsregeling tot een snellere oplossing voor het instromen in de BsGWformatie van het eerder in dienst genomen boventallig personeel van de LiBel-partijen.
Hiermee kon BsGW de omvang en duur van het financiële risico van de üBel-gemeenten
helpen te beperken. Inmiddels zijn medio 2018 alle extra overgenomen fte ingestroomd in
de formatie van BsGW en zal het project extra fte Libel - na accountantscontrole over de
(eind)afrekening 2018 - definitief worden afgesloten.
De stimuleringsmaatregel wordt door BsGW budgettair neutraal uitgevoerd.

o

Strategisch HRM-beleid
De ontwikkelingen waar BsGW zich voor gesteld ziet staan, op inzet en inspeelt, hebben
uiteraard ook een grote invloed op de werkprocessen van BsGW. Uit het oogpunt van
strategisch HRM-beleid is een opleidingsacademie BsGW ingericht die de medewerkers van
BsGW continue traint en ontwikkelt. De opleidingsacademie BsGW wordt kostenneutraal
uitgevoerd via het in de reguliere begroting van BsGW opgenomen opleidingsbudget.
Strategisch HRM-beleid is van belang voor de dóórontwikkeling van de organisatie (zoals
ook in het ondernemingsplan 2018-2020 is aangegeven).

o

Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor BsGW en deelnemers
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Gezien de samenvoeging van de waterschappen, externe adviezen, opgedane ervaringen,
leesbaarheid en nieuwe wetgeving is het wenselijk de bestaande Gemeenschappelijke
Regeling te actualiseren. Hiervoor is een werkgroep gevormd waarin, conform een besluit
van het Dagelijks Bestuur, ook medewerkers de gemeenten Heerlen, Venio, Meerssen,
Roermond en het Waterschap Limburg participeren. De voorgestelde wijzigingen zullen in
2019 worden voorgelegd aan het bestuur van BsGW en de deelnemers.

Ontwikkelingen op het gebied van belastingheffing
o

Waarderen op gebruiksoppervlakte
Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis
van de gebruiksoppervlakte. Momenteel gebruikt BsGW de bruto inhoud om woningen te
waarderen. Pas na goedkeuring door de Waarderingskamer mag BsGW de WOZbeschikkingen en belastingaanslagen versturen. Het niet kunnen aantonen van de
kwaliteitseisen kan ertoe leiden dat de OZB-aanslagen voor woningen niet of later
verzonden worden.
De belangrijkste overwegingen van de wetgever om het waarderen van woningen op
oppervlakte verplicht te stellen zijn:
Aansluiting op de markt en beleving bij burgers: de gebruiksoppervlakte is beter
herkenbaar voor burgers en vastgoedorganisaties (woningcorporaties en makelaars)
dan de bruto inhoud. Daarom is de gebruiksoppervlakte uit de BAG nu ook al zichtbaar
in het WOZ-waardeloket.
Invulling geven aan het stelsel van basisregistraties: de gebruiksoppervlakte is een
authentiek gegeven en wordt door de inliggende gemeenten (of samenwerkingen)
beheerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
Op basis van landelijke ervaringen, ook bij andere samenwerkingsverbanden en het door
BsGW reeds uitgevoerde vooronderzoek blijkt heel duidelijk dat deze transitie een enorme
klus zal zijn. BsGW neemt de regie van dit project op zich, in nauwe samenwerking met de
gemeenten en de verschillende Limburgse gegevenshuizen.
De totale kosten voor dit project worden nu geraamd op € 2,8 miljoen voor alle
gemeenten. De kosten zullen verrekend worden met de individuele gemeenten, op basis
van een per gemeente opgesteld plan van aanpak inclusief kostenraming. Een exacte
inschatting is pas te maken als de impactanalyse is uitgevoerd en de mogelijke individuele
additionele wensen met de gemeentes zijn besproken. Dit wordt de komende maanden
nader uitgewerkt en in het eerste kwartaal van 2019 aan alle deelnemers individueel
voorgelegd.
De (eenmalige) projectkosten voor het waarderen op gebruikersoppervlakte van € 2,8
miljoen, zijn niet opgenomen in de kadernota 2020 wordt een separaat project waarbij per
gemeente een offerte-traject wordt ingegaan, zodat (een deel van) de bijdrage in deze
projectkosten al in 2019 kan worden afgeroepen.
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Samenwerking met gegevenshuizen
Gemeenten zijn bronhouder van de LV BAG. Verschillende Limburgse gemeenten hebben
de uitvoering ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling zoals Het Gegevenshuis
(Landgraaf), Het Gegevenshuis Noord-Limburg en andere samenwerkingsverbanden.
Gezien de vanaf 2022 verplicht gestelde waardering op basis van gebruikersoppervlakte
(GBO) gaan BsGW en de Limburgse gegevenshuizen naar onderlinge afstemming en
samenwerking zoeken.
In dit kader loopt er een pilot met Het Gegevenshuis (Landgraaf). Hierbij zal Het
Gegevenshuis de gebruiksoppervlakte van de nieuwe vergunningen en overige mutaties
reeds registreren op onderdeelniveau. In deze pilot zal bekeken worden in hoeverre dit
extra werk met zich meebrengt en wat hiervan de kosten zijn. De resultaten van deze pilot
zullen met alle deelnemers worden gedeeld.

Ontwikkelingen bedrijfsvoering BsGW
Er zijn een aantal interne en externe ontwikkelingen met een verplicht karakter te voorzien die
een majeure impact hebben op de bedrijfsvoering van BsGW. De interne processen en
informatievoorziening van BsGW dienen op deze ontwikkelingen afgestemd te worden.
Digitale overheid
Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) heeft tot doel een
compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening. Digitalisering is
een vereiste en het digitale kanaal is het voorkeurskanaal. In dit kader zijn een aantal
overheidsbrede voorzieningen gerealiseerd voor de basisregistraties, gegevensuitwisseling,
digitale dienstverlening en de authenticatievoorzieningen (zoals DigiD). Deze voorzieningen
worden in het kader van de Overheidsbrede visie op dienstverlening 2020 doorontwikkeld tot
de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid {GDI).
BsGW implementeert de voorzieningen van de GDI binnen haar informatievoorziening om het
elektronische verkeer tussen de overheid (waaronder de deelnemers van BsGW), burgers en
bedrijven op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk te maken. BsGW sluit aan bij in de
praktijk bewezen oplossingen. De prioriteiten voor BsGW liggen bij:
Aansluiten en werken met het stelsel van basisregistraties volgens het principe "gebruik
basisregistraties tenzij".
Het optimaal integreren van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van BsGW met
MijnOverheid. MijnOverheid is de wettelijk geborgde poort naar de overheid en biedt voor
BsGW de optimale mogelijkheid tot kanaalsturing.

Stelsel van basisregistraties
Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin
gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en
zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik
door overheidsinstellingen geldt voor de authentieke gegevens in een basisregistratie. In
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de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens authentiek zijn. Bij het gebruik
van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.
Er zijn 12 basisregistraties. BsGW is bronhouder voor de basisregistratie WOZ (Waardering
onroerende zaken). In 2017 zijn alle gemeentelijke deelnemers van BsGW aangesloten op
de Landelijke Voorziening WOZ. Momenteel (2018/2019) ligt de focus landelijk op de
afnemersfunctionaliteit. De leverancier van het belastingpakket heeft voor acht
belastingkantoren hiervoor software ontwikkeld. De kosten hiervoor bedragen voor BsGW
€ 150 duizend. Volgens recente, voorlopige inschattingen van de leverancier bedragen de
kosten voor BsGW voor de beheersfase (2019/2020) ook € 150 duizend.
Van de voor BsGW relevante overige basisregistraties is BsGW afnemer: BGT
(Basisregistratie Geometrie), BRK (kadastrale registratie), het Handelsregister
(bedrijvenregistratie), BAG (basisregistraties adressen en gebouwen) en BRP
(basisregistratie personen en niet ingezetenen). De komende jaren wordt ingezet op de
verdere optimalisatie voor het afnemen van deze basisregistraties.
Naast de realisatie van de technische aansluiting zal het principe "gebruik van
basisregistraties tenzij" in het werken en denken van BsGW ingebed moeten worden.
Naar de huidige inzichten wordt er van uitgegaan dat het MeerjarenlnvesteringsPlan (MIP)
voldoende dekking biedt voor de uitgaven van deze (investerings-)projecten.
o

MijnOverheid
MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. MijnOverheid
biedt de burger toegang tot zijn of haar digitale post, persoonlijke gegevens en lopende
zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB,
UWV en gemeenten. De Wet elektronisch berichtenverkeer die per 1 november 2015 in
werking is getreden, stelt de Belastingdienst in staat om al het berichtenverkeer met
belastingplichtigen te digitaliseren. Als gevolg daarvan stuurt de Belastingdienst vanaf die
datum steeds meer post alleen nog digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid.
De ambitie van de overheid om massaal digitaal te communiceren met burgers en
bedrijven is wat getemperd, doordat de wetgeving om het digitale berichtenverkeer voor
de gehele overheid verplicht te maken (in ieder geval voorlopig) geen doorgang vindt. Bij
de aanslagoplegging 2015 maakte 9% van de burgers gebruik van MijnOverheid, bij de
aanslagoplegging 2016, 2017 en 2018 was dit respectievelijk 23%, 36% en 36%. Voor de
jaren 2019 en verder is de verwachting dat het gebruik stabiliseert op het niveau van de
aanslagoplegging 2017 en 2018.

Profijtbeginsel: doorbelasting kosten GDI-voorzieningen
In de Kadernota 2018 en eerdere jaren, is vermeld dat BsGW ervan uit gaat dat het
MeerjarenlnvesteringsPlan (MIP) voldoende dekking biedt voor de uitgaven van deze
(investerings-)projecten. Voor wat betreft de implementatiekosten voor BsGW is dit nog
steeds. Begin 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten
voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid conform het
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profijtbeginsel worden doorbelast aan afnemers. Deze financieringsafspraak is bedoeld om
de digitale overheid veilig en bruikbaar te houden en geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor
de overige voorzieningen van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
Op basis van de voorlopige tarieven zal BsGW vanaf 2018 in ieder geval geconfronteerd
worden met extra ICT-kosten voor MijnOverheid en DigiD van om en nabij € 300 duizend.
Deze kosten zijn reeds structureel opgenomen in de initiële begroting 2019 en
meerjarenraming 2019-2023 van BsGW.
Ten tijde van het opstellen van de kadernota 2020, zijn de bijdragen in de kosten van de
overige GDI-voorzieningen die vanaf 2019 zullen worden doorbelast, nog niet bekend. In
de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 15-11-2018, is besloten hiervoor in deze
kadernota 2020 en de ontwerpbegroting 2020 en de -meerjarenraming 2020-2024 een
(geschat) bedrag van € 300 duizend op te nemen.
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2.2 Mogelijke ontwikkelingen
De volgende mogelijke ontwikkelingen hebben invloed op de bedrijfsvoering en de kosten van
BsGW, maar zijn niet opgenomen in de kadernota 2020:

Ontwikkelingen in wetgeving
o

Fiscale Vereenvoudigingswet 2017
In het kader van belastingvereenvoudiging is op 21-12-2016 de Fiscale
Vereenvoudigingswet 2017 aangenomen, die op 1 januari 2017 in werking is getreden. Dit
is een rijksregeling die zijn weerslag kan hebben op diverse andere regelingen, zoals de
Invorderingswet 1990.
Tot 2017 was er een aparte rechtsgang met betrekking tot eventuele geschillen over
uitstel van betaling en kwijtschelding, namelijk administratief beroep bij het
bestuursorgaan. Dit betekent dat dit de enige (en laatste) mogelijkheid was ten aanzien
van deze twee procedures.
In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 wordt aangesloten op de reguliere
rechtsbescherming. Dit betekent dat er in eerste instantie bezwaar ingediend kan worden
en vervolgens beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter (bij de rechtbank (in
eerste aanleg), het gerechtshof (in hoger beroep) en de Hoge Raad (in cassatie)).
De Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 is een rijksregeling. Indien deze wijzigingen ook
voor decentrale overheden worden geformaliseerd, leidt dit tot extra werkzaamheden bij
BsGW. Er worden immers extra rechtsbeschermingsstappen in de procedure ingebouwd:
bezwaar, hoger beroep en cassatie. Daarnaast zal dit naar verwachting leiden tot een
(forse) toename van de proceskostenvergoedingen. In de huidige situatie kan geen
aanspraak worden gemaakt op de proceskostenvergoeding, dit is wel het geval indien de
procedures onder de reguliere rechtsbescherming van bezwaar en beroep (rechtbank)
gaan vallen. Daarnaast leidt deze nieuwe wetgeving wellicht tot een nieuwe markt voor de
zogenaamde beroepsmatige gemachtigden (eventueel op 'no cure, no pay' basis) om
namens burgers bezwaar/beroep te maken waarbij deze gemachtigden de
tegemoetkoming proceskosten als mogelijke inkomsten zien.
Vanwege eenvoud en eenduidigheid voor de belastingbetaler hebben de decentrale
overheden sinds jaar en dag als uitgangspunt bij formele invorderings- en
kwijtscheldingswetgeving dat zij het beleid van het Rijk volgen, tenzij er zwaarwegende
redenen zijn om daarvan af te wijken.
De reactie van de commissie Invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen
(LVLB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de wet is dat deze
weliswaar voorziet in een verbetering van de rechtsbescherming voor de verzoeker en een
eenduidige werkwijze van afdoening ten opzichte van andere werkprocessen, maar dat de
voorgestelde wijziging een forse (werk)druk met zich mee zal brengen bij zowel de
kwijtschelding verlenende organisaties en de rechterlijke macht.
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De beoogde inwerkingtreding voor de lokale overheden betreffende het onderdeel
wijziging rechtsbescherming bij verzoeken uitstel van betaling en kwijtschelding was 1
januari 2019 maar is inmiddels opgeschort naar op zijn vroegst 1 januari 2022.
In de huidige begroting van BsGW zijn dan ook geen proceskostenvergoedingen als gevolg
van eventuele geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding opgenomen.
o

Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer keuzes
gemaakt als startpunt voor een belastingherziening. Het doel is hierbij om het steisel te
vereenvoudigen en de lasten op arbeid te veriagen, de economische groei te bevorderen
en zo meer mensen aan werk te helpen. Hier bovenop zijn nog enkeie andere opties
mogeiijk, waaronder de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.
Door de recente decentralisaties vanuit het Rijk, is het aantal taken waar de gemeenten
voor staan toegenomen, terwijl bij die verschuiving de financiële ruimte die gemeenten
krijgen niet mee is ontwikkeld.
In het meest recente regeerakkoord (oktober 2017) is niets opgenomen over een
uitbreiding van het iokaal beiastinggebied. Op 14 februari 2018 ondertekenden het Rijk,
gemeenten, provincies en waterschappen echter een interbestuurlijk programma (IBP)
met een bijbehorende gezamenlijke agenda. Over de fiscaie thema's zijn procesafspraken
gemaakt, zoals het verkennen van de mogelijkheden die decentrale belastingstelsels
bieden om de realisatie van gezamenlijke ambities te faciliteren en het inventariseren van
eventuele knelpunten in de fiscale regelgeving die belangrijke doelstellingen van Rijk en
medeoverheden in de weg staan.
Hoewel een wezenlijke wijziging dan wel toevoeging van belastingsoorten vergaande
gevolgen kan hebben voor de bestaande processen binnen BsGW en zelfs voor de
kostenverdeelmethode, is een dergelijke wijziging op korte termijn niet te verwachten.

o

Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling
vereenvoudigen en samenvoegen. De vereenvoudiging heeft ook tot gevolg dat er meer
vergunningsvrij gebouwd of verbouwd kan worden. BsGW zal hierdoor minder informatie
over wijzigingen in de leefomgeving kunnen halen uit vergunningen en meldingen.
Teneinde deze veranderingen te kunnen faciliteren, wordt het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) opgezet en stapsgewijs ontwikkeld. Het DSO dient per 2024 volledig
operationeel te zijn. Als het stelsel van basisregistraties vanaf dan optimaal werkt, valt de
uiteindelijke impact op de werkwijze van BsGW mee. Tot die tijd zal BsGW andere bronnen
moeten raadplegen zoals bijvoorbeeld luchtfotovergelijking. BsGW voorziet dan ook dat de
verwerking van de vergunningsvrije bouwmutaties arbeidsintensiever is dan de huidige
werkwijze, zeker in de overgangsperiode.
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o

Uniforme objectregistratie
De verschillende bestaande basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) vertonen tot
nu toe weinig samenhang. De registraties zijn op verschillende momenten en gescheiden
van elkaar ontstaan. Dat heeft er toe geleid dat gegevens over (nagenoeg) hetzelfde
object (zoals gebouwen, wegen of openbare ruimten) verspreid zijn geraakt over
verschillende registraties met elk hun eigen inhoud, manieren om processen bij te houden
en ICT-systemen. BsGW is in gesprek met de Waarderingskamer, VNG en Het
Gegevenshuis hoe men de bestaande registraties in samenhang zou kunnen
doorontwikkelen tot een integrale objectenregistratie.
Een integrale objectenregistratie betekent, naast voordelen voor de gemeenten en
beheerders, ook voordelen voor de burgers. Een burger krijgt via één portal toegang tot
zijn data waartoe de burger als rechthebbende bevoegd is. Hiermee kan een belangrijke
stap gezet worden in de landelijk gewenste ontwikkeling dat de burger meer
verantwoordelijk wordt voor de eigen data die voor verschillende overheidsdoeleinden
gebruikt worden. Hierdoor ontstaat ook gemakkelijk inzicht in zijn/haar data die gebruikt
worden voor waardebepaling en zal de burger sneller geneigd zijn te melden dat gegevens
niet actueel, volledig of juist zijn.

o

Overheidsvordering
Een overheidsvordering is een automatisch incasso van de Nederlandse (lokale) overheid,
waarbij zonder toestemming achterstallige schulden van de bankrekening van de debiteur
mogen worden afgeschreven.
Gezien de (maatschappelijke) discussie en de wens tot een sociale(re) rijksincasso heeft
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Berenschot gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar de effecten van bijzondere incassobevoegdheden van
bepaalde overheidsorganisaties en preferentie die bepaalde overheidsvorderingen hebben.
Uit het eindrapport medio 2018 zijn geen wijziging(voorstellen) voortgekomen. BsGW kan
dan ook de overheidsvordering blijven inzetten als instrument van de invorderingscyclus.

Ontwikkelingen op het gebied van belastingheffing
o

Samenwerking / nieuwe deelnemers in BsGW
Schaalvergroting op het gebied van belastingheffing en invordering heeft zowel financieel
als qua kwaliteit van de dienstverlening een heel direct effect. Waterschap Limburg en 28
Limburgse gemeenten zijn onderdeel van de samenwerking. Slechts drie gemeenten in het
werkgebied van BsGW zijn geen deelnemer. Eventuele groei heeft dan ook geen groot
toekomstig (financieel) effect voor de zittende deelnemers.

o

Samenwerking belastingkantoren BgHU, RBG, BsGW (BRB)
Vanaf medio 2017 zijn de belastingsamenwerkingen BgHU, BsGW en RBG met elkaar in
gesprek gekomen over kwetsbaarheden en oplossingsrichtingen in de bedrijfsvoering. Dit
is het startmoment geweest om in gezamenlijkheid te bezien welke mogelijke vormen van
nadere samenwerking zouden kunnen zijn. De gedachte tot verdere samenwerking komt
ook voort uit de vergelijkbaarheid van het applicatielandschap van de drie organisaties, in
pagina 18 van 33

combinatie met de gedachte om te komen tot maximale samenwerking, onderlinge
ondersteuning en reductie van interne kwetsbaarheid.
In het tweede kwartaal van 2018 is de intentieverklaring BgHU, RBG en BsGW (BRB)
ondertekend. In deze verklaring is opgenomen dat in eerste aanleg wordt samengewerkt
door de clustering van ICT-infrastructuur. Verdere samenwerking kan vervolgens later
worden gezocht in harmonisatie van werkprocessen, systemen en uiteindelijk in een
gezamenlijke aanbesteding van hard - en software.
Eind mei 2018 is de overeenkomst met Centric ondertekend voor de clustering van de
infrastructuur. Migratie naar de nieuwe (gezamenlijke) omgeving vindt voor BsGW naar
huidig inzicht plaats in het tweede kwartaal van 2019.
De vervolgfases van de samenwerking zullen de komende periode nader worden
uitgewerkt.
o

Unie van Waterschappen: onderzoek houdbaarheid beiastingsteisei
De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen
onderzoekt of het huidige belastingstelsel van de waterschappen op de middellange
termijn houdbaar is en zou begin 2018 (was medio 2017) het eindrapport en bijbehorende
voorstellen opleveren. Tevens wordt de toekomst van kwijtschelding daarbij onderzocht.
Landelijk is de trend zichtbaar dat het aantal huishoudens dat kwijtschelding aanvraagt en
krijgt toegekend toeneemt. Dit leidt tot een steeds grotere last bij een beperkt aantal
belastingplichtigen.
In mei 2018 is het definitieve rapport van de commissie opgeleverd, met voorstellen tot
wijziging van de waterschapsbelastingen. Op basis van dit definitieve rapport (mei 2018),
heeft het bestuur van de Unie van Waterschappen voorstellen voorgelegd aan de
waterschappen. Beoogd was dat de waterschappen deze voorstellen in de
ledenvergadering van december 2018 definitief zouden vaststellen. Uit de voorlopige
standpunten van de waterschappen is echter gebleken dat er voor veel van de voorstellen
weliswaar brede steun is, maar dat er voor enkele onderdelen van de voorstellen op dit
moment onvoldoende draagvlak is. Daarom heeft het Uniebestuur besloten de voorstellen
op enkele punten aan te passen en op andere punten nader onderzoek te doen. Het gaat
hierbij om:
nader onderzoek naar de BBP-systematiek binnen het Gebiedsmodel voor de
kostentoedeling;
nader onderzoek naar de bijdrage van natuur;
het behouden van de mogelijkheid om zware metalen en zouten in de
zuiveringsheffing te betrekken;
de mogelijkheid om bij toepassing van de Tabel afvalwatercoëfficiënten een individueel
vastgestelde coëfficiënt te hanteren.
Deze wijzigingen en voorstellen voor onderzoek worden nu in de ledenvergadering van
december 2018 besproken. Beoogd is dat de onderzoeken in de eerste helft van 2019
plaatsvinden en definitieve besluitvorming over alle wijzigingsvoorstellen is nu voorzien in
december 2019. De daadwerkelijke inwerkingtreding zal dan ook pas plaatsvinden na
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2020. Ambtelijk is een werkgroep gevormd met deelnemers van zowel het waterschap als
BsGW ter voorbereiding op de implementatie van de eventuele wijzigingen in het
belastingstelsel van de waterschappen.
Uitholling (gemeentelijke) belastingcapaciteit door ruimere uitleg vrijstellingen
Als gevolg van jurisprudentie wordt er in de rechtspraak een steeds ruimere uitleg
gegeven aan vrijstellingen. Het betreft met name de uitleg betreffende de vrijstellingen
met betrekking tot de onroerende zaakbelasting (OZB), zoals woondelenvrijstelling bij
verpleeg- en verzorgingshuizen en recreatieparken, werktuigenvrijstelling bij ziekenhuizen
en vrijstelling bodemverontreiniging. Door de ruimere uitleg daalt de grondslag (WOZwaarden) voor deze heffingen of vervalt deze zelfs geheel.
De steeds ruimere uitleg van vrijstellingen leidt tot uitholling van de gemeentelijke
belastingcapaciteit en daarmee tot een steeds grotere last bij het overige deel van de
belastingplichtigen. De VNG beraadt zich op actie richting de wetgever.

Waardering zonnepanelen voor de WOZ waarde
Onlangs is in het nieuws geweest dat zonnepanelen bijdragen tot een hogere WOZwaarde. Dit is ook door de (lagere) rechter bevestigd. Momenteel wordt door BsGW de
aanwezigheid van zonnepanelen niet geregistreerd. Een en ander is ook niet meer te
realiseren voor de aanstaande waardebepaling en zal met de Waarderingskamer
besproken worden.
De Waarderingskamer geeft aan dat gemeenten geen beleidsvrijheid hebben om de
invloed van zonnepanelen op de marktwaarde wel of niet te betrekken in de vast te
stellen WOZ-waarde.
BsGW zal bekijken hoe ze hiermee bij toekomstige waardebepalingen vanaf belastingjaar
2020 rekening dient te houden. Er zal een inventarisatie dienen plaats te vinden op welke
panden op de peildatum van 1 januari in enig belastingjaar, zonnepanelen zijn
aangebracht. Tevens zal de waarde-invloed hiervan, mede naar aanleiding van de
marktanalyse, bepaald dienen te worden. Daarnaast zal beheer hierop dienen plaats te
vinden. Een en ander zal ook afhankelijk zijn op welke wijze we deze informatie kunnen
achterhalen en kunnen registreren. Eerst na de inventarisatie kunnen de kosten hiervan
aangegeven worden.
o Vergroening belastingen
Er is momenteel veel aandacht voor het vergroenen van belastingen. Te denken valt
hierbij aan begunstigend beleid voor het vaststellen van belastingtarieven indien
belanghebbenden maatregelen treffen om bij te dragen aan een beter milieu.
Concrete ideeën hierin zijn minder rioolbelasting indien tuinen worden vergroend door
bestrating achter wege te laten en het afkoppelen van regenwaterafvoer op het riool.
Indien deelnemers verordeningen hierop willen aanpassen, is het raadzaam om al in een
vroeg stadium aandacht te hebben voor het - in samenwerking met BsGW - in kaart
brengen van de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze maatregelen.
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3. Kostenreductiemogelijkheden
BsGW is continu op zoek naar mogelijkheden voor het verder verlagen van de kosten voor de
deelnemers. Net als bij de ontwikkelingen in het vorige hoofdstuk, wordt ook bij de
kostenreductiemogelijkheden onderscheid gemaakt in twee categorieën.

1.

Zekere kostenreductiemogelijkheden
De financiële uitkomsten van deze kostenreductiemogelijkheden zijn zeker en/of
geformaliseerd via een bestuursbesluit.

2.

Mogelijke kostenreductiemogelijkheden
Kostenreducties die een beleidswijziging en dus een bestuursbesluit vereisen, zijn niet
meegenomen in de kadernota. Zij zullen pas na formele besluitvorming worden
meegenomen in de begroting.

3.1 Zekere kostenreductiemogelijkheden
Wanneer de uitkomst van een kostenreductiemogelijkheid zeker is of wanneer hiervoor een
bestuursbesluit is genomen, wordt deze verwerkt en meegenomen in de begroting. In de
kadernota 2020 zijn (vooralsnog) geen zekere kostenreducties opgenomen.
Wel dient hierbij vermeld te worden dat BsGW, naast de reguliere bedrijfsvoering, momenteel
een separaat traject uitvoert, zijnde het ondernemings- en ontwikkelingsplan BsGW 20182020

(AB

14-12-2017).

Na

een

fase

van

groei

is

het

aantal

deelnemers

in

het

samenwerkingsverband BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in het
laatste jaar geconsolideerd. Na de verzelfstandiging in 2011 groeide BsGW in slechts vier jaar
tijd uit naar het huidige samenwerkingsverband waarin 28 van de 31 Limburgse gemeenten en
het Waterschap Limburg deelnemen. De consolidatie van het aantal deelnemers luidt een
nieuwe fase in en maakt het noodzakelijk om een fase van borging te starten. Dit vraagt om
een herijking van de organisatie.
Herijking binnen BsGW zal fundamenteel ingrijpen in de huidige structuur en werkwijze.
Tegelijkertijd is actie vereist om de verbetering en continuïteit van de werkprocessen te
borgen. Voor dit ontwikkeltraject is in eerste instantie een investerings- en ontwikkelbudget
benodigd van € 4 miljoen. De dekking voor deze investering kan worden gevonden in de op
termijn te realiseren structurele reductie van de netto-kosten. Zoals uit het ondernemingsplan
blijkt, committeert BsGW zich aan een taaksteliende formatiereductie van 20 fte. Deze
taakstelling wordt indien mogelijk gerealiseerd vanaf 2022 maar uiterlijk 7 jaar na start van de
in dit plan beschreven dóórontwikkeling (AB 14-12-2017).
Het ondernemingsplan raakt de begroting van BsGW daarom niet en vormt daarmee geen
onderdeel van deze kadernota 2020. De voortgang en de kosten voor deze dóórontwikkeling
wordt vast onderdeel van de Planning en Control-cyclus en wordt periodiek via de reguliere
verantwoordingsrapportages aan bestuur en deelnemers gerapporteerd.
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3.2 Mogelijke kostenreductiemogelijkheden
o

Interactieve voormelding WOZ
Eind 2014 heeft BsGW de interactieve voormelding ingevoerd. Doel hiervan was om de
acceptatie van de WOZ bij de burger te vergroten, de kwaliteit van de basisgegevens te
verbeteren en het aantal bezwaren te verlagen en hierdoor kosten te besparen.
In voorgaande jaren zijn burgers uitgenodigd om hieraan deel te nemen. BsGW gaat zich
ook op andere specifieke doelgroepen richten, zoals onder andere de agrarische objecten
in 2019.
De interactieve voormelding WOZ zal verder worden doorontwikkeld.

3.3 Effecten toekomstige toetreders
Omdat BsGW geen invloed heeft op het instappen en de effecten niet bij alle instappers
hetzelfde zijn, kan geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van eventuele effecten van
nieuwe toetreders in de toekomst. De mogelijke groei in 2020 van BsGW - en daarmee het
financiële effect voor de huidige deelnemers - is gering, rekening houdend met het feit dat
slechts drie gemeenten binnen Limburg niet zijn toegetreden tot BsGW.
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4. Investeringen
MIP 2020 (2021-2024) BsGW
fbedragen x 1.000)
Innovatie en Procesoptimalisatie
Totaal BsGW

Jaar
2020

Jaar
2021

Jaar
2022

Jaar
2023

Totaal
Jaar
2024 2020-2024

300

300

300

300

300

1.500

300

300

300

300

300

1.500

Voor het jaar 2020 is in het MeerjarenlnvesteringsProgramma (MIP) 2020-2024 een krediet
voor innovatie en procesoptinnalisatie opgenomen. In het laatste kwartaal van het jaar
voorafgaand aan het begrotingsjaar, benoemt BsGW de deelprojecten voor het
investeringskrediet 2020.
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5. Weerstandsvermogen en risico's
Bestuurlijk is de voorkeur uitgesproken het weerstandsvermogen van BsGW zo bescheiden
mogelijk, doch wel realistisch, te laten zijn. Operationele risico's moeten door BsGW zelf
kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. Het benodigde
weerstandsvermogen is conform besluitvorming bij de verzelfstandiging van BsGW, gebaseerd
op een risicoanalyse volgens de beproefde systematiek van de gemeente Venlo. De founding
fathers Waterschap Limburg en de gemeente Venlo hebben het weerstandsvermogen in 2011
opgebouwd door een bodemstorting van € 385.000, -. Een en ander is vastgelegd in het
bestuursdocument bij oprichting en als zodanig vastgesteld door de founding fathers.
De risicoanalyse zal jaarlijks worden uitgevoerd zodat bepaald kan worden of het berekende
weerstandsvermogen toereikend is. Voor de begroting 2020 zal BsGW eind 2018 / begin 2019
opnieuw een risicoanalyse uitvoeren. De uitkomst hiervan is onderdeel van de begroting 2020.
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6. Verdeelsleutels
Kostenverdeelmethode
De processen voor waterschappen en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de
benodigde basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW
de processen voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende
kosten zodanig met elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd
kunnen worden. De uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden
toegerekend aan eenduidige, herkenbare hoofdprocessen, in overeenstemming met de
organisatieopzet van BsGW.
BsGW heeft haar processen uitgedrukt in 4 primaire producten van dienstverlening:
Gegevensbeheer en heffen. Waarderen, Innen, Klantzaken. De verdeling van deze kosten over
de deelnemers gebeurt hierna met behulp van eenheidstarieven per product van
dienstverlening.
De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van
de organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkeling
van BsGW) worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt. Deze kosten zijn, zonder
arbitraire verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom
verdeeld naar rato van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de
(sub)producten.
Wanneer belastingsoorten die afwijken van de standaard belastingsoorten van BsGW (de
zogenaamde exoten) worden ingebracht in de samenwerking, wordt via een (financiële)
analyse bepaald of de gangbare methode van kostenverdeling van toepassing kan zijn, of dat
de kosten apart doorberekend kunnen worden. Sinds 2014 kent BsGW 1 sub-product (exoot):
Parkeerbelasting.
Fixeren productieaantallen ten behoeve van vaststellen verdeelsleutels
De verdeelsleutels voor de kosten van de primaire processen zijn gebaseerd op de
productieomvang van de deelnemers: bruto-aanslagbiljetten, aanslagregels, gemeentelijke
WOZ-objecten en klantcontacten. De niet-reguliere belastingsoort Parkeerheffing wordt apart
met de deelnemers afgerekend. Als verdeelsleutel geldt hierbij het aantal aanslagregels.
De bijdrage per deelnemer dient een bestendige lijn te laten zien. Een jaarlijks schommelende
bijdrage is voor de deelnemers niet gewenst en zou ook een verkeerde verwachting scheppen
bij de toetredingsvoorstellen over de te betalen bijdrage en per saldo te behalen voordeel in
de toekomst. Afgesproken is de aantallen die als verdeelsleutels gehanteerd worden bij de
bijdragebepaling, als ook de opzet van de kostenverdeelmethode te fixeren. Alleen een
wezenlijke, substantiële wijziging van belastingsoorten, kan invloed hebben op de opzet van
de kostenverdeelmethode.
In de tabel in de bijlage worden de (bruto)productenaantallen per deelnemer weergegeven,
zoals deze als verdeelsleutel zijn opgenomen in de kostenverdeelmethode.
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7. Uitgangspunten
In de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2024 wordt gerekend met de volgende
uitgangspunten:

RekenuitaanasDunten

2020

2021

2022

2023

2024

A

indexering salariskosten

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

B

indexering goederen en diensten

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

C

indexering opbrengsten

0%

0%

0%

0%

0%

D

rente kredieten / leningen lang

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

E

reserves en voorzieningen

F

a fsch rijvin g ste rmij n

G

jaarlijkse actualisering

auto matisering
inventaris

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

5 jaar

•Djaar

Djaar

Djaar

Djaar

Djaar

immateriële activa

<5 jaar

< 5 jaar

<5 jaar

<5 jaar

<5 jaar

0,4%

0,4%

0.4%

0,4%

0,4%

onvoorzien

A. Indexering salariskosten
Voor 2019 en 2020 raamt het CPB de loonvoet overheidssector op 3,5% (bron: Centraal Plan
Bureau, Centraal Economisch Plan 2017 d.d. 22-3-2018). Voorde jaren 2020-2024 is rekening
gehouden met een indexering van 3,5%.
B. Indexering goederen en diensten
Voor 2019 en 2020 raamt het CPB de Consumenten Prijsindex op respectievelijk 2,9% en
1,8% (bron: Centraal Plan Bureau Centraal Economisch Plan 2018 d.d. 22-3-2018). In de
begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2023 wordt rekening gehouden met een
kostenindexering van 1,8%.
C. Indexering opbrengsten
De opbrengsten van BsGW worden niet geïndexeerd. De bankrente, opbrengst
vervolgingskosten en invorderingsrente worden realistisch geraamd.
D. Rente kredieten/leningen lang
Investeringen worden afgedekt via financiering gelijk aan het afschrijvingstermijn, meestal 5
jaar. Voor de jaren 2019-2023 wordt een interne rekenrente van 0,5% gehanteerd.
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E. Reserves en voorzieningen
Jaarlijks wordt op basis van de risicoanalyse het benodigde weerstandsvermogen berekend.
Op basis hiervan wordt het al gevormde vermogen aangevuld of afgeroomd.
Voor voorzieningen geldt een jaarlijkse actualisering van doel en benodigde omvang.
F. Afschrijvingstermijn
Voor activa die gedurende het lopende jaar in gebruik worden genomen, start de
afschrijvingsperiode 1 januari van het jaar erop.
G. Onvoorzien
Het budget onvoorzien wordt gesteld op 0,4% van het bruto-begrotingstotaal.

Formatieplan
Onderstaande tabel toont het formatieplan van BsGW in periode 2011 - 2023.
Formatie In historisch perspectief
Startformatie BsGW
Integratie WOZ-waardebepaling Venio
Toetreders 2012
Formatie BsGW
Toetreders 2013
Parkeerbelasting
Inbesteding taken
Formatie BsGW
Toetreders 2014. 1 biiiet
Formatie BsGW
Toetreders 2015
Formatie BsGW
Parkeerbeiastino
Formatie BsGW

2011
77,0

2012

2013

2014

77.0

77.0
5,1
3,5
85.6

77,0

85.6

85,6
19,1
2,5
16,0
123.3

77,0

85.6

123,3

123,3
23,0
146,3

77.0

85,6

123,3

77.0

85.6

123,3

2015

2016

146.3

146,3
13,8
160,1

160.1

146.31

160,1

160,1

2017

160,1
0.2
160.3

2018 -2024

160.3

160.3

In 2017 stijgt de formatie van BsGW naar 160,3 fte, na toevoeging van de uitvoering
Parkeerbelasting namens de gemeente Heerlen. In de Kadernota 2020 wordt geen rekening
gehouden met eventuele toekomstige nieuwe toetreders dan wel nieuwe belastingen. Het
formatieplan blijft daarom op het niveau van 2017 met 160,3 fte.
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8. Financieel (meerjaren)perspectief
BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 10% in de eerste 5
jaar na de verzelfstandiging en zal daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar
niet doorrekenen aan de deelnemers. In de begroting 2011 is berekend dat de taakstellende
kostenreductie voor de jaren 2012-2016 jaarlijks € 179.000, - is. Over een periode van 5
jaren betekent dit een totale taakstellende kostenreductie van € 895.000, -. Door nieuwe
toetreders zijn de totale netto-kosten van BsGW gestegen. Ook voor kostenindexering over
deze extra netto-kosten geldt dat BsGW deze niet doorberekent in de bijdragen van de
deelnemers.
Tijdens het begrotingstraject 2011 heeft BsGW een kostenreductieprogramma doorgevoerd en
zijn de opbrengsten (met name opbrengst vervolgingskosten) verhoogd, waardoor de netto
kosten van de startbegroting 2011 zijn verlaagd met€ 1,171 miljoen. Door nieuwe inzichten
op bepaalde onderdelen zijn in de begrotingsronde van 2012 de netto lasten voor 2012 verder
verlaagd met € 66.000, -, met een blijvend effect voor de jaren daarna. Hierdoor heeft BsGW
in 2011 en 2012 de netto kosten in totaal verlaagd met € 1,237 miljoen.
In 2012 zijn de gemeenten Bergen en Nederweert toegetreden tot BsGW waardoor de
bijdragen van de deelnemers met € 229 duizend daalden ten opzichte van de oorspronkelijke
bijdragen.
In 2013 zijn de gemeenten Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren,
Roerdalen en Peel & Maas toegetreden waardoor de bijdragen van de op dat moment vijf
zittende deelnemers plus de acht toetredende gemeenten vanaf 2014 dalen met € 1,485
miljoen.
In 2014 zijn de gemeenten Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld,
Voerendaal, Maastricht en Sittard-Geleen toegetreden. Het totale jaarlijkse schaalvoordeel wat
hier mee gemoeid is bedraagt voor de zittende deelnemers plus de gemeente Stein € 2,739
miljoen. Het totale structurele schaalvoordeel als gevolg van de toetreding van de Libelpartijen ad € 2,6 miljoen wordt in de jaren 2014-2017 ingezet ter dekking van de
implementatiekosten van de Libel-gemeenten.
Per 1-1-2015 zijn de gemeenten Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de
Geul, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Beesel, Gennep en Kerkrade toegetreden. Het
jaarlijkse totale schaalvoordeel door toetreding van deze 10 gemeenten bedraagt € 1,182
miljoen. Dit structurele schaalvoordeel wordt ingezet ter tegemoetkoming van de frictiekosten
van de 10 toetreders, ter dekking van de implementatiekosten van deze 10 gemeenten plus
de (voorlopige) voorziening proceskosten.
Voor 2016 zijn de netto-kosten van BsGW met € 10.000, - gedaald ten opzichte van de nettokosten 2015. Dit komt doordat het rekenuitgangspunt voor het rentepercentage op kredieten
en (kasgeld)leningen in de begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2020 is verlaagd van
4,5% naar 2,5%.
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Voor 2017 is bestuurlijk overeengekomen dat ook voor het jaar 2017 geen extra kosten in de
begroting 2017 opgenomen worden. De verwachte indexering is niet doorberekend in de
bijdrage aan de deelnemers.
Vanaf 2018 wordt de kostenindexering op de begrote kosten doorberekend aan de deelnemers
(€ 283 duizend). Om niet bij elke onvoorziene ontwikkeling op onder andere juridisch of civiel
gebied verder in te teren op het weerstandsvermogen, is bij de behandeling van de begroting
2018 besloten de advieskosten te verhogen met € 150 duizend. Daarnaast is rekening
gehouden met een verlaging van de huisvestingskosten ad € 28 duizend.
Per saldo stijgen de netto-kosten en daarmee de bijdragen van de deelnemers met € 405
duizend ten opzichte van de netto-kosten 2017.
Het schaalvoordeel dat voortvloeide uit de toetreding van nieuwe gemeenten per 2015 van €
1,182 miljoen, is niet verdisconteerd in structureel lagere bijdragen richting de deelnemers
maar ingezet als voorziening voor de extra proceskosten (AB xx-xx-20xx). Vanaf 2018 is deze
jaarlijkse bijdrage in de voorziening proceskosten structureel opgenomen in de begroting van
BsGW via een begrotingswijziging (AB 14-12-2017).
In 2018 hebben zich twee onuitstelbare en onafwendbare ontwikkelingen voorgedaan. Zo
werd begin 2017 bekend dat de ministerraad had besloten vanaf 1 januari 2018 alle kosten
voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid conform het profijtbeginsel worden
doorbelast aan afnemers. Pas op 5 oktober 2017 zijn echter de voorlopige tarieven hiervan
vastgesteld; de definitieve tarieven zijn in december 2017 vastgesteld.
Daarnaast werd eind juni 2018 de nieuwe cao waterschappen 2017-2018 vastgesteld. De
salarisverhogingen bedroegen uiteindelijk meer dan de in de begroting van BsGW opgenomen
salarisindexering. De kosten van beide ontwikkelingen waren ten tijde van het opstellen van
de initiële begroting 2018 niet bekend, vandaar dat hiervoor incidentele begrotingswijzigingen
zijn opgesteld.
Ook in 2019 wordt de kostenindexering op de begrote kosten doorberekend aan de
deelnemers (€ 410 duizend). Daarnaast is ter dekking van bovengenoemde beheer- en
exploitatiekosten, de post ICT-kosten verhoogt met € 300 duizend. Ten tijde van het opstellen
van de initiële begroting 2019 was het financiële effect van de nieuwe cao 2017-2019 (eind
juni 2018) nog niet bekend. Hiervoor is een begrotingswijziging opgesteld.
Dit betekent dat de totale, cumulatieve verlaging van de netto-kosten van BsGW vanaf 2011
oploopt tot € 8,483 miljoen in 2019. Dit beeld is in de navolgende tabel weergegeven.

Kostenreductie (bedn9enxUX»)
Taakstellende kostenreductie (2%)
Extra 2% door nieuwe toetreders
Schaalvoordeel toetreders 2012
Schaalvoordeel toetreders 2013
Schaalvoordeel toetreders 2014
Schaalvoordeel toetreders 201S
Extra kostenreductie
Totale kostenreductie

Begroting
2011

2012
179

2013

2014

179
25

179
103

888

597
2.665

2015
179
121

2016

2017

179
121

179
121

10

9
309

2018

229

1.171
1.171

66
474

1.092

3.543

75
1.182
1.557

__aifl.

28
28

Totaal
reductie
1.074
491
229
1.485
2.739
1.182
1.284
0
8.483

2019
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Voornoemde

begrotingswijzigingen

met

betrekking

tot

GDI

(begroting

2018)

en

de

meerkosten door de nieuwe cao (zowel begroting 2018 als 2019), liggen momenteel voor bij
de deelnemers voor zienswijze en zullen

in de vergadering AB

13-12-2018 worden

geagendeerd ter vaststelling.
In onderstaande tabel worden de financiële gevolgen van de bovengenoemde netto
kostenreducties plus de inmiddels vastgestelde dan wel ter zienswijze voorliggende
(structurele) begrotingswijzigingen zichtbaar gemaakt in relatie tot de ontwikkeling van de
totale bijdrage van de deelnemers.

Effect OD netto kosten
afname
toename

Ontwikkeling totaal bijdrage deelnemers

€

1.596.303

€

1.170.687

C

2.766.990

C

65.500

Netto kosten 2010
Verlaalna netto kosten 2011

c

Verlaaina netto kosten 2012
Vastaestelde biidraaen 2012
Overheveling WOZ-vi/aardenngstaken Venio

€

603.029

Toetreders 2012

€

516.480

Vastaestelde bijdragen 2012 na begr.wijz.

C

1.119.509

Toetreders 2013

€

4.028.268

Uitvoering parkeerbelasting

€

342.176

Vastaestelde bijdrage 2013 na begr. wijz.

C

4.370.444

Toetreders 2014 plus 1-biljet

€

4.914.901

Vastaestelde biidraae 2014 na bear. whz.

C

4.914.901

Toetreders 2015
Schaaleffecten toetreders 2015 oo netto kosten BsGW

€

2.417.248

Vastaestelde bijdrage 2015 na begr. wijz.

C

2.417.248

Schaaleffecten toetreders 2012 oo netto kosten BsGW

Schaaleffecten toetreders 2014 oo netto kosten BsGW

Laoere rentekosten lenino
Vastaestelde bijdragen 2016

C

Indexering salarissen in inflatie niet doorberekenen

€

Uitvoering parkeerbelasting

€

19.069

Vastaestelde bijdragen 2017

C

328.069

Indexering salarissen en inflatie

€

283.034

Extra advieskosten incidentele, onvoorziene ontwikkelingen

€

150.000

C

433.034

€

1.182.452

309.000

Laaere huisvestinaskosten
Vastaestelde bijdragen 2018
BMdraoe extra oroceskosten inzetten als exploitatiebudget

Bijdrage
C 10.012.490

Vastaestelde bijdrage 2010 unit WH - WBL
Verschuivina WOZ-bildraoe waterschaooen

Vastaestelde bijdrage 2013 na begr. wijz.

Ontwikkeling

Bijdragen 2018 na 2e begrotingswijziging

C

1.182.452

Indexering salarissen en inflatie

€

410.000

Doorbelasting overheidsbrede voorzieningen (GDI)

€

300.000

Vastaestelde bijdragen 2019
Meerkosten agv nieuwe (iuni 2018) cao 2017-2019

C

710.000

€

236.525

C

236.525

€

228.508

C

228.508

€

1.485.150

€

1.485.150

€

2.739.024

C

2.739.024

€

951.499

C

951.499

€

10.110

C

10.110

€

309.000

C

309.000

€

28.000

C

28.000

€

8.416.187

C

7.245.500

C

7.180.000

C

8.071.001

C 10.956.295

C 13.132.171

C 14.597.920
C 14.587.810

C 14.606.879

C 15.011.913

c

C 16.194.365

€

C 16.904.364

c

C 17.140.889
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Financiële effecten kadernota 2020
De basis voor de begroting 2020 is de jaarschijf 2020 uit de initiële begroting 2019. Daarnaast
is rekening gehouden met de (voorliggende) 1® begrotingswijziging 2019 inzake de extra
structurele salariskosten naar aanleiding van de nieuwe cao waterschappen 2017-2019 (eind
juni 2018).
Per saldo stijgen de netto-kosten 2020, en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers, met
minimaal € 850 duizend ten opzichte van de begroting 2019, na 1® begrotingswijziging als
gevolg van de volgende posten:
•

Loonindexering en indexering goederen en diensten ad € 550 duizend;

•

Gebruikerskosten overige overheidsbrede voorzieningen: € 300 duizend;

De (eenmalige) projectkosten voor het waarderen op gebruikersoppervlakte ad € 2,8 miljoen,
zijn niet opgenomen in de kadernota 2020, maar worden per individuele deelnemer bepaald.
Afhankelijk van de bestuurlijk vast te stellen kaders voor bedrijfsvoering, kunnen de netto
kosten voor de begroting 2020 wijzigen.
In de volgende tabel worden de ontwikkelingen en kostenreducties voor 2020 weergegeven,
waar mogelijk zijn de financiële effecten hiervan gekwantificeerd.

Ontwikkelingen en kostenreducties kadernota 2020
Zekere ontwikkelingen
- Indexering salarissen en inflatie
- Proceskosten
- Privacywetgeving
- Normalisering rechtspositie ambtenaren
- Stimuleringsregeling
- Waarderen op gebruikersoppervlakte (eenmalig, exoot)
- Samenwerking gegevenshuizen
- Normalisering rechtspositie ambtenaren
- Stimuleringsregeling
- Bedrijfvoering: Generieke digitale infrastructuur:
- Stelsel van Basisregistraties
- Beheerskosten overige voorzieningen GDI
Mogelijke ontwikkelingen
- Fiscale vereenvoudingswet: extra proceskosten
- Reguliere rechtsbescherming kwijtschelding
- Verruiming gemeentelijk belastinggebied
- Samenwerking nieuwe deelnemers
-Samenwerking belastingkantoren
- Bedriifsvoering: Digitale overheid:

Effect op netto kosten 2020
toename
afname
€ 550.000,nihil
nihil
nihil
kostenneutraal
€ 2,8 mln

kostenneutraal
onbekend

nihil
kostenneutraal

kostenneutraal

MIP
€ 300.000,vooralsnog niet
vooralsnog niet
vooralsnog niet

kostenneutraal

vooralsnog niet
> 2020
onbekend
kostenneutraal

Mogelijke kostenreducties
- Interactieve voormeldino WOZ

onbekend
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9. Niet-reguliere bedrijfsvoering
Het ondernemingsplan BsGW 2018-2020 en de wijze van financiering hiervan, is vastgesteld
door het Algemeen Bestuur van BsGW in de vergadering 14-12-2017. De uitvoering van dit
ondernemingsplan is een separaat traject en behoort niet tot de reguliere bedrijfsvoering van
BsGW. Het ondernemingsplan raakt de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2024 van
BsGW daarom niet en vormt daarmee geen onderdeel van deze kadernota.
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Bijlage 1: producten-aantallen kostenverdeelmethode
Productie aantallen

Gemeente Beek

31.000

Aantal aanslagregels
Aantal woz-objecten
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten

Productie aantallen

Gemeente Brunssum

Aantal aanslagregels
Aantal WOZ-objecten
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten

Productie aantallen

Gemeente Genneo

Aantal aanslagregels
Aantal WOZ-objecten
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten

Productl* aantallan

Gemeente Kerkrede

Aantal aanslagregels

Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten

Productie aantallen

Gemeente Maasgouw

Aantal aanslagregels
Aantal WOZ-objecten
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten
Productie aantallen
Aantal aanslagregels
Aantal aanslagbiljetten
Aanlal klantcontacten
Productie aantallen
Aantal aanslagregels
Aantal WOZ-objecten
Aantal klantcontacten
Productie aantallen

Gemeente Schinnen

Aantal aanslagregels
Aantal WOZ-objecten
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten
Productie aantallen

Gemeente Stein

Aantal aanslagregels
Aantal WOZ-objecten
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten
Productie aantallen

Gemeente Venio

Aantal aanslagregels
Aantal WOZ-objecten
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten
Productie aantallen
Aantal aanslagregels
Aantal aanslagbiljetten
Aantal klantcontacten

Aanslagregels Parkeerbelasting
Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrade
Gemeente Meerssen
Gemeente Roermond
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Venio
Gemeente Weert
Totaal BsGW

6.500

8.300

9.100

3.442

2.833

2.800

65.100

Gemeente Echt-Suateren
52.000

Gemeente Eiisden-Hargraten
108.150

16.350

17.500

13.250

18.800

14.000

50.300

6.073

6.698

5.217

45.450

Gemeente Guloen-Wlttem
25.200

8.500

7.750

54.700

14.850

7.500

59.500

3.595

3.012

18.515

Gemeente Landgraaf

80.300

Gemeente Heerlen

Gemeente Leudal

209.000

50.500

28.100

19.750

18.000

50.700

23.700

17.000

8.481

7.918

7.634

50.000

Gemeente Maastricht
276.000

12.500

69.600

9.580

14.900
5.054

69.750
25.316

10.500
4.190

Gemeente Nuth

Gemeente Meerssen

76.690

23.300

Gemeente Onderbanken
16.700

8.200

7.500

4.050

14.100
3.400

14.600
3.266

5.000
1.657

38.500

Gemeente Roermond
100.500

Gemeente Roerdalen

22.100

11.000

30.000

21.900
8.983

13.000
4.493

36.500
11.575

22.550

Gemeente Sittard-Geleen
212.000

6.340

5.700

51.900

16.950
2.694

6.600
2.270

70.500
19.554

30.700

Gemeente Simoelveld

33.100

Gemeente Valkenburg aan de Geul
26.750

12.900

6.300

9.850

12.500
5.330

15.600
2.050

8.650
3.465

60.500

165.000

Gemeente Vaals

Gemeente Voerendaal

25.300

Gemeente Weert

74.200

56.000

6.250

25.080

53.000
51.500

7.300
2.634

25.900
10.106

Waterschap Limburg
1.800.000

Aantal WOZ-objecten

24.650

IS.000

Gemeente Peel en Haas
59.200

Aantal aanslagbiljetten

Gemeente Bergen

7.630

Gemeente Nederweert
31.350

Aantal WOZ-objecten

26.850

8.250

147.100

Aantal WOZ-objecten

Gemeente Beesel

Totaal BsGW

3.987.640

0

561.130

594.000
198.500

1.300.000
442.255

6.100
716
900
4.000
4.325
17.000
4.235
37.276
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Voorlopige jaarrekening 2018

Datum:

11 april 2019

Geachte Raad,
Overeenkomstig artikel 67a van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ontvangen de raden van
de deelnemende gemeenten en de algemene besturen van de deelnemende waterschappen vóór
15 april de voorlopige jaarrekening.
Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) heeft
in haar vergadering van 11 april 2019 de voorlopige jaarrekening 2018 vastgesteld.
Bijgaand doen we u de voorlopige jaarrekening 2018 toekomen.
Het Algemeen Bestuur van BsGW zal in haar vergadering van 27 juni 2019 de jaarrekening 2018
vast stellen en het resultaat 2018 bestemmen.

Het Dagelijks Bestuur BsGW
De directeur

De voorzitter

Drs. J.G.A.W. Willemsen

P.M. Meekels
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BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning
van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BsGW verzorgt de uitvoering
van deze taken voor achtentwintig Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg.
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1

Programmaverantwoording

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (hierna: BsGW) is een samenwerking voor
zowel gemeenten als waterschappen. Uit de wetgeving volgt dat verslaggeving dient piaats te
vinden conform Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit
jaarverslag is dan ook ingedeeld volgens dit besluit. Via de programmaverantwoording en de
paragrafen wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het bij de begroting van 2018
voorgenomen beleid. In het geval van BsGW betreft dit het programma "Lasten heffing en
invordering belastingen". Daarnaast wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde baten en
lasten per programma, het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en inzicht gegeven in het
gebruik van het geraamde bedrag voor de post onvoorzien.
Ingevolge artikel 197 van de Gemeentewet (en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) legt het
Dagelijks Bestuur van BsGW ieder jaar verantwoording af over het gevoerde financiële beheer,
onder overlegging van de jaarrekening. Overeenkomstig deze wet wordt de jaarrekening aangevuld
met het verslag ter zake van de accountant. De uitwerking van voornoemd wetsartikel heeft ertoe
geleid dat de nadruk is komen te liggen op de verantwoording op het punt van doelmatigheid.

1.1

Bestuur en organisatie

1.1.1

Deelnemers Gemeenschappelijke Regeling

BsGW is als zelfstandige belastingsamenwerking opgericht per 1 april 2011. Per 1 januari 2018 zijn
het Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren,
Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw,
Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond,
Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venio, Voerendaal en
Weert deelnemers in BsGW.
BsGW beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen
lokale overheden op het gebied van belastingheffing en - inning.

1.1.2

Missie en Visie

Gemeenten en waterschappen verwerken als zelfstandige overheden ieder hun eigen decentrale
belastingen. Deze organisaties voeren voor de heffing en invordering van hun belastingen
nagenoeg dezelfde processen uit. Hiervoor maken zij voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde
gegevens en gegevensbronnen. Samenwerking tussen waterschappen en gemeenten biedt dan ook
veel voordelen: veel werk wordt niet meer dubbel gedaan en de belastingheffing wordt efficiënter
en dus op den duur goedkoper. Daarnaast biedt BsGW een verdergaande digitalisering om burgers
en bedrijven beter te bedienen, zoals dat van de uitvoeringsprocessen van lokale overheden wordt
verwacht.
De missie verwoordt de reden van het bestaan van BsGW en de belangrijkste ambitie die zij in de
uitvoering van haar taken nastreeft. Deze vloeit voort uit de taak en positionering als
gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van de deelnemende overheidsorganen. De missie van
BsGW luidt als volgt:
BsGW heft en int alle lokale belastingen namens haar deelnemers, beheert de authentieke
basisregistraties en verzorgt de uitvoering van de wet WOZ voor de gemeentelijke deelnemers.
BsGW voert deze taken uit voor haar deelnemers, zijnde gemeenten en het waterschap. Dit doet
BsGW op rechtmatige wijze en voorts zo doeltreffend, doelmatig en klantvriendelijk mogelijk.
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BsGW is een uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk
algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid.
BsGW werkt tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatieverhouding
gekoppeld aan handhaving en waar mogelijk verhoging van het niveau van de dienstverlening.
Hierbij hoort ook expliciet het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van
samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze schaalvergroting en
efficiëntievoordelen opleveren. BsGW investeert als kwaliteitsorganisatie continu in de ontwikkeling
van kennis en resultaatbewustzijn van haar medewerkers. Grote waarde wordt toegekend aan
welzijn, veiligheid en gezondheid van de medewerkers in het functioneren.
1.1.3

Bestuur

BsGW heeft, zoals is geregeld in de gemeenschappelijke regeling, twee bestuursorganen;
Algemeen Bestuur
Het belangrijkste orgaan van BsGW is het algemeen bestuur. De raad van iedere deelnemende
gemeente respectievelijk het algemeen bestuur van het deelnemend waterschap wijst één lid van
het algemeen bestuur aan. In 2018 heeft BsGW eenendertig deelnemers. De vergaderingen van
het bestuur zijn openbaar.
Het algemeen bestuur bestaat per 1-1-2018 uit:
• Mw. J.S.E. Van Wersch
• Dhr. J. Wachelder
• Mw. dr. P. Dassen-Housen
• Mw. M.H.E. Pelzer
• Dhr. P.M.J. Houben
• Dhr. drs. G.H.C. Frische
• Dhr. mr. J.E.M. Custers
• Dhr. drs. P.J.J. Lucassen
• Mw. ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens
• Dhr. N.A. Aarts
• Dhr. D.W.J. Schneider
• Dhr. C.P.G. Wilbach
• Dhr. P.H.G. Vertinden
• Dhr. M.H.E. Wilms
• Dhr. mr. J.J.M. Aarts
• Dhr. drs. G.E.H. Houben
• Dhr. M.T.3. Coumans
• Dhr. A.A.B. Pluijmaekers
■ Dhr. P.L.C. Salden
• Dhr. P.3.H. Sanders
• Dhr. M.H. Verheijden
• Dhr. F.C.M. Schreurs
• Dhr. P.H.L.E. Janssen
• Dhr. mr, R. de Boer
• Dhr. P.M. Meekels
• Dhr. A. Roest
• Dhr. mr. J.P.M.H. Kompier
■ Dhr. drs. R. Meijers
• Dhr. J.C.W. A. Lamers
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Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg
Wethouder gemeente Beek
Burgemeester gemeente Beesel
Burgemeester gemeente Bergen
Wethouder gemeente Brunssum
Wethouder gemeente Echt-Susteren
Wethouder gemeente Eijsden-Margraten
Wethouder gemeente Gennep
Burgemeester gemeente Gulpen-Wittem
Wethouder gemeente Heerlen
Wethouder gemeente Kerkrade
Wethouder gemeente Landgraaf
Wethouder gemeente Leudal
Wethouder gemeente Maasgouw
Wethouder gemeente Maastricht
Wethouder gemeente Meerssen
Wethouder gemeente Nederweert
Wethouder gemeente Nuth
Wethouder gemeente Onderbanken
Wethouder gemeente Peel en Maas
Wethouder gemeente Roerdalen
Wethouder gemeente Roermond
Wethouder gemeente Schinnen
Burgemeester gemeente Simpelveld
Wethouder gemeente Sittard-Geleen
Wethouder gemeente Stein
Wethouder gemeente Vaals
Wethouder gemeente Valkenburg a/d Geul
Wethouder gemeente Venio
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• Dhr. W. Houben
• Dhr. M.J. van den Heuvel

Burgemeester gemeente Voerendaal
Wethouder gemeente Weert

In de loop van 2018 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan:
• Dhr. R. Diederen
Wethouder gemeente Beek als vervanger
voor Dhr. J. Wachelder
Mw. J.A. van Hulsteijn
Wethouder gemeente Gennep als vervanger
voor Dhr. drs. P.J.J. Lucassen
• Dhr. drs. G.E.H. Houben
Wethouder gemeente Gulpen-Wittem als
vervanger voor Mw. Ing. N.H.C. RamaekersRutjens
• Dhr. F. Simons
Wethouder gemeente Heerlen als vervanger
• Dhr. H.J. Bejas
• Dhr. J.J.M. Gulikers
• Dhr. H.P. J. Cuijpers
• Dhr. A.C.A.G. Smits
• Mw. N.T.P. Wingelaar
• Mw. mr. drs. C.M.J. Bisschops
• Dhr. A.G.M. Roest
• Dhr. R.B.M. Braun
• Mw. drs. W.P.J. van Eijk

voor Dhr. N.A. Aarts
Wethouder gemeente Kerkrade als vervanger
voor Dhr. D.W.J. Schneider
Wethouder gemeente Meerssen als vervanger
voor Dhr. drs. G.E.H. Houben
Wethouder gemeente Nederweert als vervanger
voor Dhr. M.T.J. Coumans
Wethouder gemeente Roerdalen als vervanger
voor Dhr. M.H. Verheijden
Wethouder gemeente Stein als vervanger voor
Dhr. A. Roest
Wethouder gemeente Valkenburg aan de Geul als
vervanger voor Dhr. drs. R. Meijers
Wethouder gemeente Venio als vervanger voor
Dhr. J.C.W.A. Lamers
Wethouder gemeente Voerendaal als vervanger
Dhr. W. Houben
Wethouder gemeente Weert als vervanger voor
Dhr. M.J. van den Heuvel

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat minimaal uit drie en maximaal uit zeven leden uit het algemeen
bestuur, te benoemen door het algemeen bestuur. Per deelnemer kan niet meer dan één lid van
het dagelijks bestuur worden aangewezen. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoort
onder meer het voorbereiden van besluiten van het algemeen bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat per 1-1-2018 uit:
Mw. J.S.E. Van Wersch
Lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg
Mw. M.H.E. Pelzer
Burgemeester gemeente Bergen
Dhr. drs. G.H.C. Frische
Wethouder gemeente Echt-Susteren
Dhr. mr. R. de Boer
Burgemeester gemeente Simpelveld
Dhr. P.M. Meekels
Wethouder gemeente Sittard-Geleen
Dhr. H. Lamers
Wethouder gemeente Venio

Bestuursverslag 2018

Pagina 7 van 37

In de loop van 2018 hebben zich de volgende wijziging voorgedaan:
• Dhr. J J.M. Gulikers
Wethouder gemeente Meerssen als invulling van de
• Dhr. H.P.3. Cuijpers
• Dhr. A.G.M. Roest

openstaande zetel
Wethouder gemeente Nederweert als vervanger voor
Dhr. mr. R. de Boer
Wethouder gemeente Venlo als vervanger voor
Dhr. H. Lamers

Voorzitter
De voorzitter wordt aangewezen door het algemeen bestuur. De voorzitter is onder meer belast
met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Hij tekent
de stukken die van het bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. De voorzitter
vertegenwoordigt BsGW in en buiten rechte.
Het voorzitterschap van BsGW wordt per 1-1-2018 waargenomen door de vicevoorzitter
Mw. 3. Van Wersch, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg. In de loop van 2018 heeft het
algemeen bestuur Dhr. P.M. Meekels, wethouder gemeente Sittard-Geleen, benoemd tot
voorzitter.

1.2

Beleidsvisie aigemeen

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en waterschap de zorg
voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen
en de uitvoering van de wet WOZ. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande
van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening.
Hierbij hoort ook het zoveel mogelijk zoeken en daadwerkelijk aangaan van
samenwerkingsverbanden met andere overheden wanneer deze efficiëntievoordelen opleveren.
1.3

Overzicht reaiisatie per programma

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen van het programma
"Lasten heffing en invordering belastingen" zijn gerealiseerd en de wijze waarop getracht is de
beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.
De dienstverlening van BsGW bestaat uit het heffen en innen van alle lokale belastingen namens
haar deelnemers, het beheren van de authentieke basisregistraties en de uitvoering van de wet
WOZ. BsGW voert deze taken uit voor haar deelnemers, zijnde gemeenten en het waterschap.
Het boekjaar voor BsGW loopt van 1 januari tot en met 31 december. In de voorliggende
jaarrekening is verantwoording afgelegd over het hele kalenderjaar 2018.
Doelstelling
De strategische doelstellingen van BsGW zijn:
daling kosten deelnemers;
minimaal gelijkblijvende kwaliteit van de dienstverlening;
vergroting digitale dienstverlening.
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Daling kosten deelnemers
Eén van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door
schaalvergroting. Het Waterschap Limburg en 30 van de 33 Limburgse gemeenten zijn deelnemer
van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW. De hiermee behaalde schaalvoordelen zijn verwerkt in
de begroting van BsGW en hebben geresulteerd tot lagere bijdragen in de netto-kosten voor de
deelnemers.
Daarnaast dient BsGW taakstellend een kostenreductie van 10% te realiseren in de eerste 5 jaren
na de oprichting door efficiencyverbetering en innovatie. Om deze reden heeft BsGW in de
begroting voor de jaren 2012-2016 opgenomen, dat de inflatie van gemiddeld 2% per jaar van de
netto kosten niet door wordt berekend via de bijdragen van de deelnemers. Ook voor het jaar 2017
zijn geen extra kosten opgenomen: de indexering is niet doorberekend in de bijdrage aan de
deelnemers. Door het verbeteren van (werk)processen en een efficiënt inkoopbeleid heeft BsGW
zodanige kostenreducties gerealiseerd, dat de werkelijke prijs- en salarisstijgingen waarmee BsGW
geconfronteerd wordt, zijn weggewerkt.
Nu de groei- en nazorgfase van de eerste vijfjaar voorbij zijn, ligt de focus op stabilisatie en
kwaliteit. Om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen borgen, zijn de grenzen van
bezuinigingen (vooralsnog) bereikt. In de begroting van 2018 is dan ook rekening gehouden met
indexering.
Naast de extra proceskosten is er in 2018 echter geen sprake geweest van onvoorziene kosten die
niet via de eigen begroting van BsGW opgevangen konden worden. De taakstelling 2018 is
daarmee gerealiseerd.
Minimaal aelllkbliivende kwaliteit van de dienstverlening
BsGW streeft ernaar om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te
verbeteren.
Vergrgting digitale dienstverlening
De overheid heeft zich ten doel gesteld een compacte, efficiënte overheid te realiseren met
hoogwaardige dienstverlening. Digitalisering is hiervoor een vereiste en het digitale kanaal is dan
ook het voorkeurskanaal. In dit kader zijn een aantal overheidsbrede voorzieningen gerealiseerd
voor de basisregistraties, gegevensuitwisseling, digitale dienstverlening en de
authenticatievoorzieningen (zoals DigiD). Deze voorzieningen worden in het kader van de
Overheidsbrede visie op dienstverlening 2020 doorontwikkeld tot de Generieke Digitaie
Infrastructuur van de overheid (GDI).
BsGW implementeert de voorzieningen van de GDI binnen haar informatievoorziening om het
elektronische verkeer tussen de overheid (waaronder de deelnemers van BsGW), burgers en
bedrijven op een efficiënte en effectieve wijze mogelijk te maken. BsGW sluit aan bij in de praktijk
bewezen oplossingen.
De prioriteiten voor BsGW liggen bij:
Het optimaal integreren van de Persoonlijke Internet Pagina (PIP) van BsGW met MijnOverheid.
MijnOverheid is een wettelijk geborgde poort naar de overheid en biedt voor BsGW de optimale
mogelijkheid tot kanaalsturing.
Aansluiten en werken volgens het stelsel van basisregistraties volgens het principe "gebruik
basisregistraties tenzij".
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Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?
Daling kosten deelnemers
Sinds de oprichting van BsGW is het aantal deelnemers gegroeid naar 31. Het totale structurele
schaalvoordeel als gevolg van het toetreden van gemeenten en de invoering van het gecombineerd
biljet vanaf 2014 bedraagt € 5,635 miljoen.
In de meerjarenraming 2012-2016 heeft BsGW 10% kostenreductie doorgevoerd door de
inflatiecorrectie (2% per jaar) voor deze vijfjaren niet door te rekenen in de begrote
exploitatiekosten van de uitvoeringsorganisatie. Tot en met 2017 werd de inflatoire correctie niet
doorberekend aan de deelnemers. De totale kostenreductie loopt hiermee op tot € 1,565 miljoen
voor de jaren 2012-2017. BsGW heeft de taakstellende kostenreductie geheel binnen het eigen
budget opgelost.
Nu de (forse) groei van BsGW voorbij is, luidt de consolidatie van het aantal deelnemers een
nieuwe fase in en maakt dit het noodzakelijk om een fase van borging te starten. Dit vraagt om
een volledige herijking van de organisatie, zowel formeel (structuur, functiebeschrijvingen
enzovoort) als ook qua plaatsing (toetsen van kwaliteit medewerkers en leidinggevenden) en
begeleiding (cultuur). Het gaat dus om een ingrijpend veranderproces dat zich de komende jaren
zal voltrekken en de nodige inzet van mensen en middelen vraagt. Tegelijkertijd is actie vereist om
de verbetering en continuïteit van de werkprocessen te borgen. Dit traject is uitgewerkt in het
Ondernemings- en ontwikkelplan BsGW 2018-2020. Middels het ondernemingsplan committeert
BsGW zich aan een taakstellende formatiereductie van 20 fte. Dit leidt uiteindelijk (na uiterlijk 7
jaar vanaf 2018) tot een lastenverlaging van € 1,3 miljoen.
Minimaal aeliikbliivende kwaliteit van de dienstverlening
BsGW heeft haar taakstellingen met betrekking tot het heffen en innen van belastingen voor het
belastingjaar 2018 gerealiseerd. Kwijtscheldingen, WOZ-bezwaren en overige bezwaren zijn in
2018 binnen de wettelijke afhandelnormen verwerkt.
De Waarderingskamer neemt in april en november een schriftelijke inspectie af en in het laatste
kwartaal van het jaar een inspectie ter plaatse voor de uitvoering van de wet WOZ.
Op basis van de aan de Waarderingskamer geleverde schriftelijke informatie en de inspecties ter
plaatse heeft de Waarderingskamer ingestemd met de verzending van de WOZ-beschikkingen in
februari 2018 van alle in 2018 in BsGW deelnemende gemeenten.
Naast bovengenoemde toetsingen, voert de Waarderingskamer eens in de vijfjaar een onderzoek
interne beheersing WOZ uit. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de totstandkoming van het
algemeen oordeel. In 2018 heeft een dergelijk onderzoek voor het eerst plaatsgevonden bij BsGW.
Naar aanleiding van dit onderzoek blijft het oordeel van de Waarderingskamer op 'voldoende'
staan.
Door de accountant is bij de (eind)afrekeningen gemeentelijke belastingen en
waterschapsheffingen 2018, net zoals in voorgaande jaren, een controleverklaring afgegeven met
een goedkeurend oordeel.
Vergroting digitale dienstverlening
BsGW volgt de realisatie van de voorzieningen van de Overheidsbrede visie op dienstverlening
2020 doorontwikkeld tot de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid (GDI) en sluit aan bij
bewezen oplossingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
BsGW is eind 2014 aangesloten op MijnOverheid, de website voor overheidszaken.
MijnOverheid biedt de burger toegang tot zijn of haar post, persoonlijke gegevens en lopende
zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV
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en gemeenten. Bij de aanslagoplegging 2015 maakte 9% van de burgers gebruik van
MijnOverheid, bij de aanslagoplegging 2016 was dit 23% en bij de aanslagoplegging 2017 en
2018 was dit rond de 36%.
Het stimuleren van het gebruik van MijnOverheid en de mogelijkheden van de via digiD
beveiligde persoonlijke pagina op de internetsite van BsGW, heeft geresulteerd in een stijging
van het gebruik van het aandeel digitale klantcontacten van 14% (2011) via 20% (2014), 30%
(2015), 39% (2016) naar 44% in 2017. Het percentage van 2018 ligt met 39% onder het
resultaat van 2017. BsGW heeft, in tegenstelling tot voorgaande 3 jaren, in 2018 geen
voormelding WOZ uitgezet voor particulieren, waardoor er (minder) digitale reacties zijn
ontvangen.
Het verplicht gebruik maken van authentieke basisregistraties door overheidsorganisaties.
Veelal zijn gemeenten hiervan bronhouder. BsGW is afnemer van brongegevens en zal, voor
zover van toepassing en binnen de wettelijke verplichte termijn, aansluiten bij de landelijke
voorzieningen voor WOZ, BAG en het kadaster (KAD).
In 2017 zijn alle gemeenten succesvol aangesloten op de landelijke voorziening. Het jaar 2018
stond in het teken van het implementeren van de afnemersfunctionaliteit plus het in beheer
nemen van deze landelijke voorziening. Door technische problemen bij de landelijke
voorziening zelf, is BsGW vooralsnog genoodzaakt om de uitval (mutaties) handmatig op te
werken. Dit zal ook in 2019 (deels) nog het geval zijn. Daarnaast is in 2018 geïnvesteerd in het
uitwisselingsformaat binnengemeentelijke natuurlijke personen. De daadwerkelijke aansluiting
op de landelijke voorziening Basis Registratie Personen (BRP) vindt in 2019 plaats.

Wat heeft het gekost?

Bedraaen fxC 1.000^
LASTEN
BATEN

Rekening
2018

Bijgestelde
begroting
2018

Oorspronkelijke
begroting
2018

Rekening
2017

19.338
2.389

19.338
2.389

18.344
2.150

18.403
2.408

16.949

16.949

16.194

15.996

16.624

16.624

16.194

14.607

I^SULTAAT ZONDER DEKKING PROCESKOSTEN

-325

-325

O

-1.389

BIJDRAGEN DEELNEMERS PROCESKOSTEN
EXPLOITATIERESULTAAT

0
-325

0
-325

0
0

956
-433

NETTO KOSTEN
BUDRAGEN DEELNEMERS NETTO KOSTEN

Verwachtingen 2019
Er zijn een aantal interne en externe ontwikkelingen die een majeure impact (gaan) hebben op de
bedrijfsvoering van BsGW. Naast bovengenoemde aansluiting op de authentieke basisregistraties,
die naar de huidige inzichten kostenneutraal uitgevoerd worden via het Meerjarig Investeringsplan
(MIP), kent BsGW in 2019 twee majeure projecten.
Het eerste betreft het ondernemingsplan BsGW voor de jaren 2018-2020. Het tweede betreft het
waarderen woningen op gebruiksoppervlakte. Vanaf 1 januari 2022 is er een verplichting om
woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte in plaats van op bruto inhoud
(momenteel gebruikt BsGW deze waarderingsmethode). BsGW heeft op verzoek van de
deelnemers de regie van dit project op zich genomen (AB, 13-12-2018), in nauwe samenwerking
met de gemeenten en de verschillende Limburgse gegevenshuizen. De kosten zullen verrekend
worden met de individuele gemeenten, op basis van een per gemeente opgesteld plan van aanpak
inclusief kostenraming.

Bestuursverslag 2018

Pagina 11 van 37

2

Paragrafen

2.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelen waarover BsGW kan beschikken om niet begrote
kosten te dekken plus de financiële gevolgen op te kunnen vangen van bedrijfsvoeringrisico's
waarvoor geen maatregelen zijn of kunnen worden getroffen.
Het aanhouden van weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt tot
directe begrotingsmaatregelen zoals bezuinigingen en het aanpassen van het vastgestelde
beleidskader en de daaruit voortvloeiende programmadoelstellingen. Fluctuaties in de jaarlijkse
bijdragen van de deelnemers aan BsGW kunnen hiermee worden voorkomen.
Conform de begin 2017 uitgevoerde risico-analyse ten behoeve van de begroting 2018 en
meerjarenraming 2018-2022 is dit vastgesteld op € 593 duizend (zie ook 2.2 risicoparagraaOOok in 2018 is door de extra proceskosten een negatief resultaat behaald van -/- € 325 duizend.
Het weerstandsvermogen van BsGW per 31 december 2018 bedraagt € 268 duizend.
Financiële kengetallen
Op grond van het wijzigingsbesluit BBV Is een aantal financiële kengetallen verplicht
voorgeschreven. Hiervan zijn drie financiële kengetallen relevant voor BsGW, zoals in onderstaande
tabel weergegeven:
Kenaetallen
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Soivabiliteitsrisico

JR2017

R2018

2,5%

2,4%

2,5%

2,4%

2,7%

4,4%

GrondexploitaUe

nvt

nvt

Structureie exploitatieruimte
Beiasbnocaoaciteit

nvt

nvt

nvt

nvt

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximumnorm te
hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. BsGW blijft ruim onder de norm.
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin BsGW in staat is aan haar financiële verplichtingen
te blijven voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid
van BsGW.

2.2

Risicoparagraaf

De bedrijfsvoeringsrisico's van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW worden ingeschat door
BsGW. Risico's met betrekking tot de belastingopbrengsten behoren niet tot de bedrijfsrisico's van
BsGW.
In overeenstemming met een bij de oprichting van BsGW bepaalde methode, voert BsGW jaarlijks
een risicoanalyse uit op haar bedrijfsvoeringsrisico's. In de risicoanalyse is voor elk van de risico's
de kans dat het zich voordoet realistisch ingeschat en worden de gevolgen benoemd met daarbij de
omvang van de financiële impact. Door het treffen van effectieve beheersmaatregelen, kan BsGW
de financiële gevolgen hiervan terugbrengen. Het geïdentificeerde risico na het nemen van de
beheersmaatregelen (het restrisico) heeft bij de oprichting van BsGW geleid tot een berekend
weerstandsvermogen van € 385 duizend, hetgeen ook door de founding fathers initieel is gestort.
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Net als elk jaar is begin 2017 opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd, welke is geactualiseerd op
basis van de meest actuele begrotingscijfers 2017. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het risico
van eventuele extra proceskosten niet is opgenomen in de begroting en derhalve ook niet in de
risicoanalyse omdat voor de dekking van deze extra kosten reeds bestuurlijke afspraken zijn
gemaakt: het vormen van een (voorlopige) voorziening proceskosten.
De benodigde weerstandcapaciteit is via bovengenoemde risicoanalyse begin 2017 berekend op
€ 593 duizend. De uitsplitsing en opbouw van dit bedrag staat in de onderstaande tabel berekening
weerstandsvermogen BsGW.

Tabel: berekening weerstandsvermogen BsGW
Tobei: berekening weerstandsvermogen BsGW
BsGW
2.
3.
4.
5.
6.

Bruto-iisko

Bruto-rlsfco (toelichting)

C 700.000 25% meerwerk door slechte kwaliteit
van uitbestede diensten

€ 5.000.000 Verduistering
/afdracht

€ 100.000 Afdekking via fraude- en opHchtingpolis, minus eigen nsicobedrag
€ 100.000 Er blijven altijd van buitenaf mogeNjkheden van bestandsvervuiling (bijv.
gem. herindeling, etc.)
n.n.b. Incben deel personeelsbestand kwantitatief en/of kwalitatief met aansluit op
de (gewijzigde) eisen
€ 337.000 Er is reëel en transparant begroot,
maar er bestaat altijd een kans op
overschrijding. Om dit op te kunnen
vangen is weerstandsvermogen nodig.
€ 427.500 Door de strakke invordering kan de
betaalmoraal verbeteren en de op
brengst vervolgingskosten achterblijven
C 300.000 Niet te voorkomen en enkel door
vroegtijdig op inspelen en extra midde
len te compenseren
€ 200.000 Aanvullende kosten door productieverlies
wegens
verstonng
ICTinfrastructuur

incasso-opbrengst

€ 700.000 Extra inzet (14 fte extra)
n.n.b. Hogere personele kosten
€ 337.000 Nog te realiseren besparingen op be
groting BsGW 2017 + 2018 (- kos
tenreductie)

€ 300.000 Extern opgelegde aanpassingen in de
basisgegevens, veranderde wetgeving

U.

Netto-risk» (toelichting)

€ 2.800.000 Uitbesteed werk (incl. ICT); volledige
wanprestatie zonder verhaal- moge
lijkheid

€ 2.136.700 Ambitieuze ramir>g opbrengsten vervolgingskosten

10.

Netto risk»

C 900.000 Boete datalek, hackersaanvaüen
n.n.b. BsGW levert te lage kwaliteit

Kans ofitre’

den risk»

Restrisico

10%

€ 70.000

10%

€ 10.000

25%

€ 25.000
n.n.b.

20%

€ 67.500

40%

€

170.0CK>

50%

C

150.000

C

100.000

50%

n.n.b. Suboptimalisatie indien kwaliteit processen BsGW niet op orde zijn.

n.n.b.

Benodigde weerstandsvermogen

C 592.500

Percentage weerstandsvermogen /
(netto)begroting

ca. 4%

Voor elk van de risico's is het bruto risico geïdentificeerd. Dit is het maximale bedrag dat nodig is
indien het risico zich daadwerkelijk voordoet, in een situatie waar geen beheersmaatregeien
worden genomen. Daarna is voor elk van de risico's het netto risico gekwantificeerd. Dit is het
bedrag dat kan optreden indien de geformuleerde beheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd.
Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het netto risicobedrag
vermenigvuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico optreedt, na het nemen
van de geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de
risico-analyse staat aangegeven. Dit leidt tot een conservatief weerstandsvermogen, dat wil
zeggen: met het berekende weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt.
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Tabel; Risico's en beheersmaatregelen BsGW
Totale risico voor alle deelnemers gezamenlijk, geen uitsplitsing per deelnemer.
Risico's

Mogelijk(e) effect(en)

Beheersmaatregel(en]

Mogelijk(e) oorza(a)k(en)

(deien, verzekeren,
terugdringen, beperken)

Hogere dan verwachte kosten bij
BsGW

Hogere
kosten
voor
deelnemer / deelnemers

a.
b.

belangentegenstelling
deelnemers

Meningsverschillen
deelnemers

Suboptimaal functtonerend
bestuur / conflicten tussen
deelnemers

Niet tijdige of niet volledige (ook;
te lage) oplegging van heffingen
en/of inningen

Rente* / opbrengstverliezen
voor de deelnemers

a.

Waardering:

b.

Niet tijdig opleggen renterisico:
max.
een
maand vertraging geld op,
de markt brengen, 240
Mio/jr tegen 5% = IMio
brutorisico / mnd.

van
bestaande
uittreden
deelnenrer/
samenwerkingspartner
nieuwe
van
toetreden
deelnemer
die proces niet op
orde heeft

1.

2.

tussen

Een deelnemer kan uittreden
mits de daaraan verbonden
directe en indirecte kosten
door de uittreder worden
vergoed. Conform opgenomen
in de GR. (a)
uitvoering 0-meting kwaliteit
proces en data. Extra kosten
voor transitie van niet op orde
zijnde
administraties
/
processen
van
nieuwe
deelnemers worden op basis
van de UVO in rekening
gebracht
bij
nieuwe
deelnemer, (b)___________
Benoemen
van
mediation-procedure.
Democratische
besluitvorming
(stemverhoudingen).

1.
of onvoldoende
niet tijdig
kwaliteit
aangeleverde
gegevens
bedrijfsvoering
verstoorde
BsGW (brand, rr, dataverlies/- 2.
fout)

Afspraken over tijdigheid en
kwaliteit van de heffing en
afdracht worden gemaakt in
het Uitvoeringsovereenkomst
(UVO) . (a)
De handelwijze bij het in
gebreke zijn/blijven wordt in
de uitvoeringsovereenkomst
(UVO) geregeld, (a)
Opstellen door BsGW van
risicoanalyse
voor
de
bedrijfsvoering van BsGW. (b)

Economische recessie:
Als gevdg van de nog aibjd
voorschrijdende
economische
crisis
loopt de deelnemer
financiële risico’s op onder
andere
het
gebied
van
inbaarheid van openstaande
vorderingen en kwijtschelding
belastingen

Ontwikkelingen
in
de
populatie
van
belastingplichtigen nrK>nitoren
en de gevolgen hiervan in de
opbrengstenen
afdrachtenprognose opnemen,
zodat deelnemers hiermee
rekening kunnen houden In
hun tariefsbepaling.
Het aanhouden van een
weerstandsreserve die in de
periode tussen de daling van
het aantal belastingplichtigen
en bijstellen van de tarieven
kan compenseren.__________

Niet volledig opleggen / te
laag - opbrengstenrisico;
naar
schatting
lOOK
brutorisico.___________
Een afwijking van de inschatting
(prognose) van het aantal en de
omvang van de opleggingen van
heffingen cn/of inningen t.o.v. het
daadwerkelijke aantal en omvang.

Rente/
opbrengsttegenvaliers voor
de deelnemers

Niet behalen van schaalvoordelen
op termijn

Hogere kosten dan begroot
voor de deelnemers

Overschrijding van begre^ing door
BsGW

Reserves moeten worden
aangesproken

Brutorisico: m.n. bij de
(150 grote) bedrijven, 1,3
Mio (basis 2009, max.
onvoorzienbare recessie en
afwijking
prognose tov
werkelijkheid).

Zwaardere
deelnemers

lasten

voor

Brutorisico 200K *

Kans van optreden:
Impact;
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1: 0%*10%

2: ll%-25%

vefwaeht

geen goede bedrijfsvoering / 1.
P&C cyclus: 'verrassingen' in de
financiële
huishouding
van
BsGW
2.
externe
oorzaken:
Wjv.
wetswijzigingen

3: 26%-50%

Aanhouden van voldoende
(maar
niet
teveel)
weerstandsvermogen.
Taakstellende
budgetten
gekoppeld aan een strakke
control.

3.

Goede
BsGW.

interne

control

4.

Heldere afspraken wex-den
vastgelegd
in
kostenverdeelsystematiek.

4: 51%-100%
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bij

2.3

Onderhouden kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen van BsGW bestaan uit ICT-(innovatie)projecten en aanschaf inventaris. Op
deze activa wordt afgeschreven. Kieine aanschaf van hard- en software wordt via de
(begrotings)exploitatie afgehandeid. De kaders zoals deze zijn opgesteid in de nota financieei
beleid zijn hierop van toepassing.
2.4

Financiering

De bedrijfsvoering heeft BsGW er niet toe genoodzaakt om in 2018 (kasgeld) leningen op te
nemen. De netto-exploitatiekosten van BsGW worden geheei voorgefinancierd via vaste
maandelijkse bijdragen van de deeinemers.
Voor de financiering van (ICT-)investeringen, kunnen eventueel (langlopende) leningen worden
aangetrokken. BsGW kan zeif leningen aangaan sinds de verzelfstandiging is geformaliseerd. Dit
geidt ook voor de deelname aan het overige geldverkeer.

Wet F/DO
Met als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale
overheden, is per 1 januari 2001 de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) in werking
getreden. Uit hoofde van deze wet is een treasurystatuut van toepassing, waarin onder andere de
taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden, beleid, doelstellingen en uitgangspunten omtrent de
treasury functie zijn uitgewerkt. Verplicht dient in de begroting en de jaarrekening in de
treasuryparagraaf verslag te worden gedaan van de uitvoering van het treasurybeleid, bedoeld
voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasury.
Treasurybeheer
Het risicoprofiel van BsGW kan als laag worden gekwalificeerd. Onderkende risico's in dit verband
zijn: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, en, voor zover dit voorkomt, koers- en
valutarisico's.
Renterisicobeheer
1. Kasgeldlimiet
Tijdelijke (exploitatie-)tekorten worden gefinancierd middels kasgeldleningen. Het renterisico op
deze vlottende schuld wordt ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet: de maximaal
toegestane netto korte schuld. De hoogte van de kasgeldlimiet is wettelijk bepaald op 8,2% van
de totale brutolasten (€ 17 miljoen) en komt daarmee voor het begrotingsjaar 2018 uit op een
bedrag van € 1,4 miljoen.
2. Renterisiconorm
Naast de kasgeldlimiet geeft de renterisiconorm inzicht in de feitelijke risico's op de vaste schuld.
Het financieren en (op korte termijn) uitzetten van gelden houdt in dat er renterisico wordt
gelopen. De renterisiconorm geeft het maximale leningbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig
mag zijn aan rentewijziging. Dit per jaar te berekenen normbedrag Is wettelijk bepaald op 20% van
de netto vaste schuld. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote
verschillen in rentelasten (en -baten) kunnen voorkomen.
Kredietrisicobeheer
Het kredietrisicobeheer (of debiteurenrisicobeheer) is het beheersen van risico's die voortvloeien
uit de mogelijkheid van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig)
na kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij.
Aangezien BsGW geen geldleningen heeft verstrekt aan derden geldt het kredietrisico uitsluitend
voor de vorderingen op debiteuren. Dit risico is laag gezien het feit dat de bijdrage of vergoeding
van de deelnemers/klanten van BsGW vooraf in vaste maandelijkse termijnen wordt ontvangen.
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Liauiditeitenbeheer
Het te volgen financieringsbeleid ligt vast in het Financieringsstatuut en houdt in dat beleidsmatig
wordt gestreefd naar een gemiddelde nulstand van het rekening-courantsaldo. Gezien het tijdens
het jaar niet-synchroon lopen van ontvangsten en uitgaven zijn fluctuaties rond het nulpunt
onvermijdelijk. Om de nulstand zoveel mogelijk te kunnen benaderen, is in 2018 periodiek een
liquiditeitsplanning opgesteld.
Kasbeheer
Via verplicht schatkistbankieren zijn alle decentrale overheden verplicht om overtollige (liquide)
middelen aan te houden in de schatkist. Dit betekent dat overtollige liquide middelen automatisch
naar de schatkist zullen worden afgeroomd met als gevolg dat BsGW geen kasbeheer meer voert.
In verband met de noodzakelijk geachte scheiding tussen de heffingengeldstromen en de BsGWexploitatiegeldstromen, lopen deze geldstromen via twee aparte rekening-courantverhoudingen
met de staat.
2.5

Bedrijfsvoering

Kosten verdeelmethode
De processen voor waterschappen en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde
basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen
voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met
elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De
uitvoeringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige,
herkenbare hoofdprocessen, overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf
primaire producten van dienstverlening: Gegevensbeheer en heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken
en het sub-product Parkeerbelasting. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt
hierna met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.
De kosten van de activiteiten en processen op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de
organisatie als geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkeling van
BsGW) worden eveneens als apart product inzichtelijk gemaakt. Deze kosten zijn, zonder arbitraire
verdeelsleutels, niet te splitsen naar de primaire processen en worden daarom verdeeld naar rato
van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van de primaire
processen.
Fixeren productieaantallen ten behoeve van vaststellen verdeelsleutels
De verdeelsleutels voor de kosten van de vijf primaire processen zijn gebaseerd op de
productieomvang van de deelnemers: bruto-aanslagbiljetten, aanslagregels, gemeentelijke WOZobjecten en klantcontacten. De niet-reguliere belastingsoort Parkeerheffing - een zogenoemde
exoot - wordt apart met de deelnemers afgerekend. Als verdeelsleutel geldt hierbij het aantal
aanslagregels.
De bijdrage per deelnemer dient een bestendige lijn te laten zien. Een jaarlijks schommelende
bijdrage is voor de deelnemers niet gewenst en levert ook bij de voorstellen voor nieuwe
toetreders een verkeerde verwachting over de te betalen bijdrage en per saldo te behalen voordeel
in de toekomst. Afgesproken is zowel de aantallen die als verdeelsleutels gehanteerd worden bij de
bijdragebepaling als ook de opzet van de kostenverdeelmethode te fixeren. Alleen een wezenlijke,
substantiële wijziging van belastingsoorten, kan invloed hebben op de opzet van de
kostenverdeelmethode.
Voor de berekening van de bijdragen 2018 liggen voor de huidige deelnemers de productiegetallen
op hetzelfde niveau als in de voorgaande begrotingen (2011-2017).
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In de volgende tabel worden de productenaantallen per deelnemer weergegeven, zoals deze als
verdeelsleutel zijn opgenomen in de kostenverdeelmethode.

Verdeelsleutels per deelnemer

aantal
aanslag
regels

aantal
WOZobjecten

aantal
biljetten

aantal
aandeel In aanslag
klant
product
regels
kosten
contacten
parkeren

Gemeente Beek

31.000

8.250

15.000

3.442

1,02%

Gemeente Beesel

26.851

7.628

8.311

2.833

0,93%

0

Gemeente Bergen

24.650

6.500

9.100

2.800

0,82%

0

Gemeente Brunssum

65.100

16.350

18.800

6.073

2,05%

0

Gemeente Echt-Susteren

52.000

17.500

14.000

6.698

2,08%

0

108.165

13.247

50.278

5.217

2,00%

0

45.426

8.507
7.741
54.700

14.826
7.475

3.595
3.012
18.515
8.481
7.918
7.634
5.054

1,17%
0,94%
7,20%
3,68%
2,52%
2,16%
1,59%

25.316
4.190
3.400

8,70%
1,62%
1,02%
0,90%
0,52%

0
0
6.100
716
0
0
0
0
900
0
0
0
0

Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Gennep
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrade
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Landgraaf
Leudal
Maasgouw
Maastricht
Meerssen
Nederweert

Gemeente Nuth
Gemeente Onderbanken
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Schinnen
Gemeente SImpelveld
Gemeente SIttard-Geleen
Gemeente Steln
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Gemeente Venio
Gemeente Voerendaal
Gemeente Weert
Waterschap Limburg______________
Totaal verdeelsleutel BsGW
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25.204
209.000
147.101
80.300
50.500
50.000
276.000
76.686
31.350
23.300
16.700
59.200
38.500
100.500
30.717
22.550
212.000
60.500
33.100
26.735
165.000
25.300

9.846
56.000
6.250

74.181
1.800.000
3.987.616

25.079
0
561.113

28.106
19.750
18.000
12.500
69.600
9.572
8.200
7.500
4.050
22.100
11.000
30.000
6.337
5.700
51.900
12.900
6.300

59.500
50.707
23.700
17.000
14.900
69.750
10.477
14.100
14.600
5.000

3.266
1.657
8.983
4.493
11.575
2.694
2.270
19.554
5.330

21.900
13.000
36.500
16.952
6.600
70.500
12.500
15.600
8.665
53.000

2.050
3.465
51.500

7.300
25.902
594.000
1.299.943

2.634
10.106
198.500
442.254

2,60%
1,36%
3,97%
0,83%
0,72%
6,90%
1,73%
0,81%
1,13%
10,00%
0,80%
3,36%
24,88%
100<%

0

0
4.000
0
0
4.325
0
0
0
17.000
0
4.235
0
37.276
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Maieure projecten
In 2018 kent BsGW twee majeure projecten. Het eerste betreft het ondernemingsplan BsGW voor
de jaren 2018-2020 (paragraaf 1.3). Het tweede betreft het eerder in dienst nemen van boventallig
personeel Ubel-partijen.
Als gevolg van de toetreding vanaf 2014 van de Libel-gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf,
Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht en Sittard-Geleen zijn bestuurlijke afspraken
gemaakt over het eerder in dienst nemen van boventallig personeel Ubel-partijen
De besluitvorming over deze onderwerpen heeft reeds in 2013 plaatsgevonden. De financiële
consequenties van dit traject raakt de reguliere exploitatie van de bedrijfsvoering van BsGW niet
en wordt daarom niet opgenomen in de financiële begroting van BsGW. Verantwoording en
verrekening van de personele meer- of minder kosten als gevolg van de extra instroom van Libelmedewerkers per 2014 (afrekening 2018), zal separaat plaatsvinden. Evenals de toetsing door de
externe accountant. Medio 2018 zijn de extra overgekomen fte's volledig ingestroomd in de
formatie van BsGW. Per 31-12-2018 is dit project volledig afgesloten.
Formatie
De formatie van BsGW bedraagt per 1-1-2018 160,3 fte.
Bestuurlijk is in november 2013 overeengekomen de toekomstige vacatureruimte als gevolg van
natuurlijk (pensioen)verloop van BsGW al per 1-1-2014 ter beschikking te stellen van de GBRDgemeenten en de gemeenten Maastricht en Sittard-Geleen. Dit onder voorwaarde dat deze partijen
garant staan en BsGW geen financieel risico loopt. De vroegere overname van personeel is voor
BsGW dan ook budgettair neutraal. Eventuele financiële voordelen of nadelen komen ten gunste
respectievelijk ten laste van de betreffende gemeenten, waarbij jaarlijks achteraf wordt afgerekend
door BsGW met deze partijen. Dit betrof 18,76 fte.
Formatie 2018 (regulier)
Extra in dienst genomen fte Libel

160,3 fte
18,76 fte

Instroom extra fte Libel naar formatie BsGW in 2015

-3,5 fte

Instroom extra fte Libel naar formatie BsGW in 2016
Instroom extra fte Libel naar formatie BsGW in 2017

-3,2 fte

Instroom extra fte Libel naar formatie BsGW in 2018
Totaal formatie 31 december 2018
Bezetting BsGW 31 december 2018
Bezetting extra fte’s Libel
Totaal bezetting 31 december 2018

-7,3 fte
-4,7 fte
160,3 fte
160,3 fte
0,0 fte
160,3 fte

In de loop van 2015 zijn twee medewerkers (1,8 fte) uit dienst gegaan. Daarnaast zijn enkele
BsGW-medewerkers via stimuleringsmaatregelen in 2015 met vervroegd pensioen gegaan
waardoor - na verrekening van de kosten van deze maatregelen - nog eens 1,7 fte van de eerder
in dienst genomen Libel-medewerkers ingepast worden in de vaste formatie van BsGW.
In de loop van 2016 zijn drie medewerkers uit dienst gegaan (2,9 fte). Daarnaast is een
medewerker voor een klein gedeelte van de aanstelling met pensioen gegaan (0,3 fte).
In de loop van 2017 zijn zeven medewerkers uit dienst gegaan en twee medewerkers contractueel
een paar uur minder gaan werken (samen 7,1 fte). Inclusief de 0,2 fte uitbreiding formatieruimte
door het toevoegen van Parkeerbelasting van de gemeente Heerlen aan BsGW, kan er 7,3 fte
instromen in de formatie BsGW.
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In de loop van 2018 zijn zes medewerkers uit dienst gegaan (samen 4,8 fte). Hiermee zijn de extra
overgekomen fte's volledig ingestroomd in de formatie van BsGW.
De BsGW bezetting bedraagt per eind 2018 160,7 fte. De formatie bedraagt 160,3 fte. BsGWmedewerkers kunnen tijdelijk enkele uren meer of minder werken met behoud van de formele
aanstelling. Deze flexibiliteit is vastgelegd in de CAO. BsGW streeft er uiteraard naar om deze
meer-minderwerkverzoeken per saldo nihil te laten zijn. Per saldo maakt per 31 december 0,4 fte
gebruik van de regeling meer/minder-werken.
Het ziekteverzuim van BsGW ligt in 2018 met 5,26% boven de norm van 4% en onder het niveau
van , op ongeveer hetzelfde niveau als 2017 (5,78%). De oorzaak voor het hogere ziekteverzuim
ligt bij BsGW vooral aan het feit dat enkele medewerkers langdurig zijn uitgevallen wegens ernstige
ziekten. Het ziekteverzuim is niet-werkgerelateerd.
Huisvesting
Het kantoorpand van BsGW wordt gehuurd tegen een marktconforme (kale) huurprijs voor het
gebouw plus parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er servicecontracten afgesloten voor gas, water, licht,
schoonmaak et cetera.
2.6

Verbonden partijen

Partijen worden als verbonden beschouwd indien de ene partij de zeggenschap over de andere
partij bezit of belangrijke invloed kan uitoefenen op de financiële en operationele beslissingen van
de andere partij en een financieel belang heeft. BsGW heeft geen verbonden partijen.
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Voorlopige
Jaarrekening 2018
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3

Balans per 31 december 2018

3.1

Balans per 31 december 2018

(Voor winstbestemming)
Activa (X € 1.000.-)

31 december 2018 31 december 2017

Vaste Activa
Immateriële vaste activa (1)
Kosten voor onderzoek en ontwikkeiing

803

404

803

404

Immateriële vaste activa in uitvoering (2)

290

713

Totaal immateriële vaste activa in uitvoering

290

713

105

123

105

123

1.199

1.240

925
1

63
0

Totaal vorderingen

926

63

Liquide middelen (5)

1.822

1.926

1.822

1.926

2.181

2.800

2.181

2.800

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

4.928

4.789

TOTAAL ACTIVA

6.127

6.030

Totaal immateriële vaste activa

Materiële vaste activa (3)
Kantoorinventaris
Totaal materiële vaste activa

TOTAAL VASTE ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen (4)
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

Totaal liquide middelen
Overlopende activa (6)
Totaal overlopende activa
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Passiva (xC 1.000,-)

31 december 2018 31 december 2017

Vaste passiva
Eigen vermogen (7)
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

593
-325

593
-433

Totaal eigen vermogen

268

160

440
33

440
35

Totaal voorzieningen

472

475

TOTAAL VASTE PASSIVA

740

635

0
1.371
788
3.000

715
704
682
2.613

5.160

4.714

227

680

227

680

5.387

5.395

6.127

6.030

Voorzieningen (8)
Voorziening proceskosten
Voorziening vervroegd pensioen

Vlottende passiva
Kortlopende schulden (9)
Lening kort
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige schulden
Totaal kortlopende schulden
Overlopende passiva (10)
Totaal overlopende passiva
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA
TOTAAL PASSIVA
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3.2

Toelichting op de balans per 31 december 2018

3.2.1

Toelichting algemeen

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn overeenkomstig het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met
afschrijvingen en investeringssubsidies {indien van toepassing). De afschrijvingen worden berekend
volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur (netto-methode).
Voor activa die gedurende het jaar in gebruik worden genomen, start de afschrijvingsperiode 1
januari van het jaar erop. De immateriële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de
geschatte economische levensduur van 5 jaar.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met afschrijvingen
en investeringssubsidies (indien van toepassing). De afschrijvingen worden berekend volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur (netto-methode). Voor activa
die gedurende het jaar in gebruik worden genomen, start de afschrijvingsperiode 1 januari van het
jaar erop. De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte
economische levensduur van 10 jaar.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen wegens verwachte oninbaarheid. Deze voorziening wordt statisch bepaald.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overlopende activa
Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit de
programmarekening.
Algemene reserve
Algemene reserves zijn reserves waar het bestuur geen specifieke bestemming aan heeft gegeven.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd ten behoeve van concrete of specifieke risico's en verplichtingen
die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te
schatten. Daarnaast worden voorzieningen gevormd voor kosten welke in een volgend
begrotingsjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het
begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige
verdeling van de lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen worden tegen nominale
waarde gewaardeerd.
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Lang- / kortlopende schulden
Lang- en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De langlopende
schulden betreffen leningen met een oorspronkelijke looptijd langer dan 1 jaar. De reeds in 2018 in
rekening gebrachte rentekosten, welke betrekking hebben op het komende boekjaar, zijn
opgenomen onder de kortlopende schulden.
Overige activa en passiva
Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd
tegen nominaie waarde.
Wijze van resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteid volgens het principe van het 'Stelsel van baten en lasten'. In het
stelsel van baten en lasten worden uitgaven en inkomsten toegerekend aan de jaren waarop ze
betrekking hebben. Onder baten worden verstaan de opbrengsten uit dienstverlening als
gemeenschappelijke regeling aan de deelnemers plus de overige baten die rechtstreeks aan het
jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. Vanwege het
onzekere karakter van de opbrengsten vervolgingskosten worden deze verantwoord op het
moment dat de inbaarheid realiseerbaar is. Verwachte baten zijn voorzichtigheidshalve niet als
baten verantwoord. De lasten worden bepaald met Inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn
verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Resu Ita atbeste m m i n g
Conform het BBV worden de mutaties in de reserves, zowel bij de begroting als de rekening,
separaat verantwoord (via functie 980 in de programmarekening). Het jaarrekeningresultaat is
hierdoor zowel vóór als na bestemming inzichtelijk.
Verplichtingen c.q. risico's niet blijkende uit de balans
Huurovereenkomst
BsGW heeft voor het huidige kantoorpand waarin het is gehuisvest een huurovereenkomst tot en
met 31 oktober 2026. De jaarlijkse huurprijs bedraagt € 416 duizend (prijspeil 2019). De totale
verplichting voor de resterende 7 jaar en 10 maanden bedraagt € 3,257 miljoen (prijspeil 2019).
Juridische aangelegenheden
Vanaf 2016 loopt er een juridisch traject gaan als gevolg van de herhuisvesting van BsGW, waarbij
de eigenaar van een mogelijke locatie de besluitvorming voor de huidige locatie aanvecht. In
februari en september 2017 hebben bij de Rechtbank Oost-Brabant getuigenverhoren
plaatsgevonden. Door de eisende partij is daar een vervolg aan gegeven. Eind 2018 hebben BsGW
en een oud medewerker een dagvaarding ontvangen. Namens beiden is inmiddels gereageerd. Op
dit moment is niet bekend of de eisende partij de zaak daadwerkelijk aan de rechter zal
voorleggen.
BsGW Is in 2017 geconfronteerd met een ingebrekestelling door een deelnemer vanwege geleden
schade. In 2018 is een procedure aanhangig te maken bij de rechtbank, hetgeen geleid heeft tot
een comparitie zitting in november. Een door de rechter geadviseerd bestuurlijk overleg heeft niet
geleid tot intrekking van de zaak. Een uitspraak van de rechtbank wordt medio 2019 verwacht.
Daarnaast is in de loop van 2018 een soortgelijke kwestie gaan spelen. De uitspraak van de
rechtbank in de reeds aanhangig gemaakte zaak zal worden meegenomen bij de afhandeling van
deze laatste ingebrekestelling.
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Behalve de kosten voor juridische bijstand, is het het financieel risico dat BsGW ioopt niet in te
schatten.
Wet normering topfunctionarissen (WNT)
De regels voor de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
Bij BsGW wordt het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) beschouwd als
topfunctionaris in de zin van de WNT. De governance van BsGW is in 2018 zo ingericht dat het
Bestuur de beslissingen neemt over aangelegenheden die de gehele organisatie betreffen. De
bestuursleden van BsGW zijn niet in dienst bij BsGW en zijn onbezoldigd. De Directeur is wel in
dienst van BsGW en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van BsGW en is in die
hoedanigheid een topfunctionaris in de zin van de WNT.
Hieronder is voor 2018 de topfunctionaris van BsGW en zijn bezoldiging weergegeven.
Daarnaast is een overzicht opgenomen van de onbezoidigde bestuursleden.

ToDfunctionaris BsGW 2018
Naam
Functie

Drs. J.G.A.W. Willemsen
Directeur

Duur dienstverband

Vast dienstverband (in dienst sinds
7-11-2016)

Omvanq dienstverband
Beioninq
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar oo termiln

Fullöme (36 uur)
€ 118.096,81
€ 203,91
€ 17.871,13

ToDfunctionaris BsGW 2017
Naam
Functie

Drs. J.G.A.W. Willemsen
Directeur

Duur dienstverband

Vast dienstverband (in dienst sinds
7-11-2016)

Omvanq dienstverband
Beloning

Fullöme (36 uur)
€ 114.645,09
€ 220,33
€ 16.548,60

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
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Onbezoldigde bestuursleden
Gemeente/
Functie

Zitting in

M/V

Naam

De heer

P.M. Meekels

Bezoldiging

Waterschap
Gemeente SIttard-Geleen

Voorzitter

Dagelijks bestuur /

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Waterschap Limburg

Vicevoorzitter

Gemeente Bergen

Ud

Dagelijks bestuur /

Mevrouw

J.S.E. Van Wersch

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Dagelijks bestuur /

Mevrouw

M.H.E. Pelzer

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Gemeente Echt-Susteren

Ud

Dagelijks bestuur /

De heer drs, G.H.C. Frische

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Gemeente Meerssen

Ud

Dagelijks bestuur /

De heer l.J.M. Gullkers

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Gemeente Nederweert

Ud

Dagelijks bestuur /

De heer

H.PJ. Cuijpers

De heer

mr. R. de Boer

De heer

A.G.M. Roest

De heer

H. Lamers

Algemeen bestuur

De heer

R. Diederen

Algemeen bestuur
Algemeen bestuur

De heer J. Wachelder
Mevrouw
dr. P. Dassen-Housen

Algemeen bestuur

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Gemeente Simpelveid

Ud (1)

Dagelijks bestuur /

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Gemeente Venio

Ud

Dagelijks bestuur /

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Gemeente Venio

Ud(2)

Dagelijks bestuur /

Onbezoldigd

Algemeen bestuur
Gemeente Beek
Gemeente Beek
Gemeente Beesel
Gemeente Brunssum

Ud
Ud (2)
Ud
Lid

De heer

P.M.J. Houben

Lid f2)
Gemeente Eiisden-Marpraten Ud
Ud
Gemeente Gennep

Algemeen bestuur

De heer

F.G. Joosten

Algemeen bestuur

De heer mr. J.E.M. Custers
Mevrouw
J.A. van Hulsteiin

Gemeente Gennep

Ud (2)
Ud

Algemeen bestuur

De heer

Algemeen bestuur

Ud (2)
Ud

Algemeen bestuur

De heer drs. G.E.H. Houben
Mevrouw
ing. N.H.C. Ramaekers

Algemeen bestuur

De heer

F. Simons

Algemeen bestuur

De heer

N.A. Aarts

Algemeen bestuur

De heer

H.J. Belas

Gemeente Brunssum

Gemeente Guloen-Wittem
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Heerlen
Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrade
Gemeente Kerkrade
Gemeente Landgraaf
Gemeente Leudal
Gemeente Maasgouw
Gemeente Maastricht
Gemeente Nederweert
Gemeente Nuth
Gemeente Onderbanken
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Schinnen

Lid (2)
Lid
Ud (2)
Ud
Lid
Lid
Lid
Lid f2)
Lid
Lid
Lid
Ud
Ud f2)
Ud
Ud

Algemeen bestuur

drs. P.J.J. Lucassen

Algemeen bestuur

De heer

D.W.J. Schneider

Algemeen bestuur

De heer

C.P.G. Wilbach

Algemeen bestuur

De heer

P.H.G, Verlinden

Algemeen bestuur

De heer

M.H.E. Wilms

Algemeen bestuur

De heer

mr. JJ.M. Aarts

Algemeen bestuur

De heer

M.T.J. Coumans

Algemeen bestuur

De heer

A.A.B. Plunmaekers

Algemeen bestuur

De heer

P.L.C. Salden

Algemeen bestuur

De heer

P.J.M. Sanders

Algemeen bestuur

De heer

A.C.A.G. Smits

Algemeen bestuur

De heer

M.H. Verheiiden

Algemeen bestuur

De heer

F.C.M. Schreurs

Algemeen bestuur

De heer P.H.L.E. Janssen
Mevrouw
N.T.P. Wingelaar

Algemeen bestuur

De heer

Algemeen bestuur
Algemeen bestuur

De heer mr. J.P.M.H. Kompier
Mevrouw
mr. drs. C.M.J. Bisshops

Gemeente Valkenburg a/d Ge Ud f2)
Lid
Gemeente Voerendaal

Algemeen bestuur

De heer

Algemeen bestuur

De heer

Gemeente Voerendaal

Ud (2)
Lid

Algemeen bestuur
Algemeen bestuur

De heer W. Houben
Mevrouw
drs. W.P.J. van Eiik

Lid f2)

Algemeen bestuur

De heer

Gemeente Stein
Gemeente Stein
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg a/d Ge

Gemeente Weert
Gemeente Weert

Ud
Lid f2)
Lid
Ud

Algemeen bestuur

A. Roest

drs. R. Meijers
R.B.M. Braun

M.J. van den Heuvel

Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd

(1) gestopt als td van het dagelijks bestuur in 2018
(2) gestopt als Md van het algemeen bestuur In 2018

BsGW beschikt verder niet over een toezichthoudend orgaan. Er vindt geen externe inhuur plaats
van personen die als topfunctionaris kunnen worden aangemerkt.
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3.2.2

Toelichting per balanspost

1) Immateriële vaste activa
Specificatie immateriëie vaste activa.
(in duizenden euro's)
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

31 december 2018 31 december 2017
803

404

803

404

404
705
-307

327
268
-191

803

404

-2.489

-2.182

Het verloop van deze posten is ais volgt;
(in duizenden euro's)

Boekwaarde 31 december 2017 resp. 2016
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2018 resp. 2017
Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

2) Immateriële vaste activa in uitvoering
Specificatie immateriële vaste activa in uitvoering,
(in duizenden euro's)

31 december 2018 31 december 2017
290

713

290

713

Boekwaarde 31 december 2017 resp. 2016
Investeringen
Ingebruikname

713
283
-705

686
296
-268

Boekwaarde 31 december 2018 resp. 2017

290

713

Immateriële vaste activa in uitvoering

Het verloop van deze posten is als volgt:
(in duizenden euro's)
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3) Materiële vaste activa
Specificatie materiële vaste activa.
(in duizenden euro's)

31 december 2018

31 december 2017

105

123

105

123

Boekwaarde 31 december 2017 resp. 2016
Investeringen
Afschrijvingen

123
0
-18

107
31
-14

Boekwaarde 31 december 2018 resp. 2017

105

123

Cumulatieve afschrijvingen
en waardeverminderingen

-70

-52

31 december 2018

31 december 2017

925
1

63
0

926

63

31 december 2018

31 december 2017

0
1.611
211

0
1.879
46

1.822

1.926

Kantoorinventaris

Het verloop van deze posten is als volgt:
(in duizenden euro's)

4) Vorderingen
De post vorderingen is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro's)
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

5) Liquide middelen
De post liquide middelen is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro's)
Kassa bedrijferestaurant
Nog te verwerken belastingen
NWB rekening courant schatkistbankieren

De nog te verwerken belastingontvangsten, staan niet ter vrije beschikking.
Dit betreffen de belastingontvangsten die kort voor de balansdatum per 31 december zijn
ontvangen. Na verwerking in de belastingenadministratie worden de ontvangsten afgedragen
aan de deelnemers. De nog af te dragen belastingontvangsten staan voor eenzelfde bedrag
vermeld op de creditzijde van de balans. BsGW draagt wekelijks af aan de deelnemers.
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Ten aanzien van de overige geldmiddelen bestaan er geen belangrijke beperkingen,
ze staan ter vrije beschikking.
De wet schatkistbankieren verplicht alle decentrale overheden om overtollige middelen boven
het geldende drempelbedrag in de schatkist aan te houden via een rekening-courantovereenkomst die iedere decentrale overheid heeft met de Staat der Nederlanden. Voor BsGW
geldt het drempelbedrag van € 250 duizend. De overtollige liquide middelen worden
dagelijks automatisch afgeroomd naarde schatkist. Per einde kwartaal zijn in 2018 de
volgende saldi afgeroomd: (in duizenden euro’s)
31 maart 2018
555
30 juni 2018
1.391
30 september 2018
975
31 december 2018
211

6) Overlopende activa
De post overlopende activa is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro's)
Voorgeschoten personeelskosten
Vooruitbetaalde bedragen
Vooruitbetaalde implementatiekosten
Nog te ontvangen bedragen

31 december 2018

31 december 2017

6
435
1.660
79

5
391
676
1.729
2.800

2.181

De vooruitbetaalde bedragen bestaan uit reeds in 2018 ontvangen facturen die betrekking
hebben op 2019.
De vooruitbetaalde implementatiekosten betreffen de projectkosten voorde implementatie van
het ondernemingsplan. Voor de dekking van het ondernemingsplan zijn seperate
bestuurlijke afspraken gemaakt.
Nog te ontvangen bedragen omvat bij deelnemers in rekening te brengen kosten inzake
een detachering en jaarlijkse afrekening sociaal statuut.

7) Eigen vermogen
De algemene reserve kent in 2018 het volgende verloop:
31 december 2018 31 december 2017
(in duizenden euro's)
Stand per 31 december 2017
Dotatie
Toerekening resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2018

160

593

433
-325

0
-433

268

160

Het negatieve resultaat van 2018 van € 325 duizend is grotendeels te wijten aan de
extra proceskostenvergoeding met betrekking tot de (WOZ-)bezwaren. Zonder de extra
proceskosten, zou BsGW in 2018 een positief resultaat hebben behaald van € 73 duizend.
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8) Voorzieningen
De voorziening proceskosten kent in 2018 het volgende verloop:
(In duizenden euro's)
31 december 2018

31 december 2017

Stand per 31 december 2017

440

264

Dotatie voorziening 2015
Onttrekking voorziening 2015

0
0

0
-26

Dotatie voorziening 2016
Onttrekking voorziening 2016

0
0

0
-238

Dotatie voorziening 2017
Onttrekking voorziening 2017

0
-320

440
0

Dotatie voorziening 2018
Onttrekking voorziening 2018

319
0

0
0

Stand per 31 december 2018

440

440

De voorziening proceskosten 2017 bedraagt € 120 duizend. Deze voorziening is actueel en
afdoende voor de nog onderhanden zijnde beroepen 2017.
De totale proceskosten met betrekking tot het belastingjaar 2018 is geraamd op
€ 1,7 miljoen. Hiervan is reeds uitbetaald in 2018 € 829 duizend en in de eerste maanden
van 2019 € 551 duizend. De nog te verwachten proceskosten inzake de nog af te handelen
voorraad bezwaren en beroepen komt hiermee op € 319 duizend.

De voorziening vervroegd pensioen kent in 2018 het volgende verloop:
(in duizenden euro's)
31 december 2018

31 december 2017

Stand per 31 december 2017
Dotatie voorziening 2018
Onttrekking voorziening 2018

0
-2

0
0

Stand per 31 december 2018
In 2015 zijn enkele BsGW medewerkers via stimuleringsmaatregelen vervroegd met pensioen
gegaan. Daar waar deze stimuleringsmaatregelen niet eenmalig - via het pensioenfonds konden worden afgekocht, is een voorziening gevormd voor de uitbetaling van de
pensioengelden.
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9) Kortlopende schulden
De post kortlopende schulden is als volgt te specificeren:
31 december 2018
(in duizenden euro's)

31 december 2017

0
1.371
788
3.000

715
704
682
2.613

5.160

4.714

31 december 2018

31 december 2017

412
1.611
572
406

211
1.879
152
370

3.000

2.613

Kortlopend krediet NWB
Crediteuren
Belastingen en sociale lasten
Overige schulden

De post overige schulden is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro's)
Nog te betalen bedragen
Nog afte dragen belastingen aan deelnemers
Nog te betalen proceskosten
Reservering verlofuren

In de eerste maanden van 2019 is voor de tegemoetkoming proceskosten 2017 en 2018
€ 572 duizend uitbetaald. Hiervoor is een balanspost opgenomen.
De nog afte dragen belastingen aan deelnemers betreffen de belastingontvangsten die kort
voor de balansdatum per 31 december zijn ontvangen.

10) Overlopende passiva
De post overlopende passiva is als volgt te specificeren:
(in duizenden euro's)
Vooruit ontvangen bijdragen deelnemers
Betalingen onderweg
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31 december 2018

31 december 2017

227

678

0

2

227

680
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4

Rekening 2018 van lasten en baten naar soort

4.1

Rekening 2018 van lasten en baten naar soort

Rekening

begroting

Oorspronkelijke
begroting

Rekening

2018

2018

2018

2017

Bijgestelde
Bedragen (x C 1.000)
LASTEN
Bruto lonen
Sociale lasten
Overige personeelskosten
Personeel derden
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
ICT kosten
Drukwerk

8.677
2.372
621
0
11.671
675
324
2.762'
12
131
35S
23
1
277
706
1.700
83
3.288
406

8.677
2.372
621
0
11.671
674
324
2.762
12
131
355
23
1
277
706
1.700
83
3.288
406

0
406
211
1
212

0
406
211
1
212

9.034
2.068
589
0
11.691
733
261
2.089
10
163
472
23
0
349
403
1.303
75
2.799
421
71
493
249
32
281

19.338

19.338

18.344

18.403

190
0
11
11

190
0
11
11

13
0
0
0

115
0
43
43

0
2.188
2.389

0
2.188
2.389

0
2.137
2.150

3
2.247
2.408

16.949

16.949

16.194

15.996

Print- en kopieerwerk
Portikosten
Telefonie en datacomkosten
Incassokosten
Kosten brongegevens
Overige diensten door derden
Kostenvergoeding bezwaar- en beroi
Overige operadonele kosten
Overige operationele kosten
Algemene kosten
Onvoorziene kosten
Algemene kosten
Bank- en girokosten
Rentekosten
Bank- en rentekosten
Toevoegingen aan voorzieningen
TOTAAL LASTEN
BATEN
Renteopbrengsten
BsGW diensten aan derden
Overige opbrengsten
Diensten aan derden
Bijdragen van derden
Opbrengst vervolgingskosten
TOTAAL BATEN
NETTO KOSTEN

8.481
2.301
625
0
11.408
662
205
2.414
7
139
475
40
1
293
470
1.545
83
3.053
404
0
404
258
1
258

Uiteenzetting financiële positie per programma

Rekening

begroting

Oorspronkelijke
begroting

2018

2018

2018

Bijgestelde
Bedragen (x C 1.000)
Totaal lasten
Waarvan overhead
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5.379

19.338
5.588

18.344
5.369
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Bedragen (x C l.OOOj
BIJDRAGEN DEELNEMERS
Gemeente Beek
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Brunssum
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Gennep
Gemeente Gulpen-Wittem
Gemeente Heerlen
Gemeente Kerkrade
Gemeente Landgraaf
Gemeente Leudal
Gemeente Maasgouw
Gemeente Maastricht
Gemeente Meerssen
Gemeente Nederweert
Gemeente Nuth
Gemeente Onderbanken
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Roerdalen
Gemeente Roermond
Gemeente Schinnen
Gemeente Simpelveld
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Stein
Gemeente Vaals
Gemeente Valkenburg aan de Geul
Gemeente Venio
Gemeente Voerendaal
Gemeente Weert
Waterschap Limburg
Bijdragen in de netto kosten BsGW
RESULTAAT
Bijdragen in de extra proceskosten
EXPLOITATIERESU LTAAT
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Rekening

Bijgestelde
begroting

Oorspronkelijke
begroting

Rekening

2018

2018

2018

2017

150
136
120
299
304
293
171
137
1.052
537
368
315
232
1.271
237
149
131
76
379
198
580
121
105
1.007
252
118
165
1.461
118
491
3.634
14.607
-1.389

171
154
137
338
346
328
192
156
1.179
602
416
360
263
1.435
261
170
151
86
433
226
653
138
119
1.133
284
133
188
1.653
133
552
4.233
16.624
-325

168
151
134
333
341
322
189
153
1.161
592
410
354
259
1.413
257
167
148
85
427
222
643
135
117
1.115
280
131
185
1.630
131
544
3.998
16.194
0

0

0

0

956

-325

-325

0

-433

171
154
137
338
346
328
192
156
1.179
602
416
360
263
1.435
261
170
151
86
433
226
653
138
119
1.133
284
133
188
1.653
133
552
4.233
16.624
•325
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4.2

Toelichting

Resultaat: verschil met bijgestelde begroting 2018
Over geheel 2018 is een negatief resultaat behaald van € 325 duizend. Dit negatieve resultaat is
voor een groot deel te wijten aan de pas na baiansdatum ontstane verplichting voor het uitbetaien
van proceskosten met betrekking tot de (WOZ-)bezwaren. Naar de huidige inzichten bedraagt de
overschrijding van de geraamde tegemoetkoming proceskosten per saldo € 397 duizend. Zie ook
4.3 beiangrijke gebeurtenissen na balansdatum.
Zonder het bovengenoemde zou over geheel 2018 een positief saldo van baten en lasten
gerealiseerd zijn van € 72 duizend.
Ook volgens de bijgestelde begroting zou een negatief saldo van baten en lasten gerealiseerd
worden van € 325 duizend.
Er is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.
Het verloop van de post onvoorziene kosten is als volgt:
Oorspronkelijke begroting
Niet besteed in 2018

71
-71

Stand per 31 december 2018

Uiteenzetting financiële positie per programma
De jaarrekening omvat het overzicht van baten en lasten plus een uiteenzetting van de financiële
positie per programma. In het gevai van BsGW betreft dit één programma lasten heffing en
invordering belastingen.

4.3

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Conform artikel 44 van de BBV worden voorzieningen gevormd wegens:
a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs te schatten;
b. op de baiansdatum bestaande risico's ter zake van bepaaide te verwachten verpiichtingen of
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten
zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Zowel In de begroting 2018 als in de door het jaar heen uitgevoerde analyses voor de (interne)
prognose exploitatie was de verwachting dan ook dat het saldo van baten en lasten voor 2018 nihil
zou zijn per einde van het jaar. Uiteindelijk is over geheel 2018 een positief saldo van baten en
lasten gerealiseerd van € 72 duizend.
In de bestuursrapportages over 2018 is melding gemaakt van het feit dat het aantal ontvangen
WOZ-bezwaren vanaf 2014 fors is gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door zogenaamde
Bestuursverslag 2018
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WOZ-bureaus, gespecialiseerd in het opstellen van bezwaarschriften. Omdat deze bureaus hun
diensten gratis aanbieden via het 'no cure, no pay'-principe, maken steeds meer mensen hier
gebruik van. Dit is een landelijke trend.
Ten tijde van het opmaken van de bestuursrapportage 2018 kwartaal 4, is een gedegen inschatting
opgesteld voor de nog in 2018 te verwachten extra proceskosten 2018. De beroepstermijn van de
afgehandelde, afgewezen bezwaren is inmiddels verstreken, waardoor het aantal beroepen 2018
nu al (grotendeels) bekend is. Hoewel per 31 december 2018 de (financiële) omvang van de
proceskosten - uit met name de beroepsfase over kalenderjaar 2018- nog niet met zekerheid is
vast te stellen, is er wel een gedegen onderbouwde schatting opgesteld voor de mogelijk hieruit
voortvloeiende proceskosten. Deze schatting is opgenomen in de jaarrekeningcijfers.
Net als voor de jaren 2014-2017, zullen de proceskosten 2018 hoger uitgevallen dan in de huidige
begroting is opgenomen.
Bedragen (x € 1.000)
2018
uitbetaald in 2018
829
uitbetaald in 2019
551
nog uit te betalen in 2019319
schatting totale proceskosten
1.700
begroting 2018 BsGW
-1.303
397
extra proceskosten tlv 2018
Naar de huidige inzichten zullen de proceskosten 2018 uitkomen op € 1,7 miljoen, waarvan voor €
1,303 miljoen was voorzien in de begroting 2018. Per einde 2018 was reeds € 829 duizend hiervan
uitbetaald, in de eerste maanden van 2019 nog eens € 551 duizend. De proceskosten met
betrekking op de in 2018 nog af te handelen voorraad bezwaren en beroepen komt daarmee op €
319 duizend.
Gezien de materialiteit van het bedrag, dient BsGW de proceskosten voortvloeiend uit de
belastingheffing 2018, ten laste van de exploitatie 2018 te brengen. Voor de proceskosten na
balansdatum, wordt dan ook in 2018 een balanspost opgenomen voor € 551 duizend en een
voorziening van € 319 duizend.

Bedragen (x C 1.000)
voorziening 31-12-2017
uitbetaald in 2018
uitbetaald in 2019
voorziening 31-12-2018
nog uit te betalen in 2019
voorziening 31-12-2019

2017
440
-299
-20
121
-121

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017, is er ook een gedegen onderbouwde schatting
opgesteld voor de proceskosten 2017. Deze onderbouwing is nogmaals grondig getoetst, aan de
hand van de meest actuele cijfers. Dit leidt niet tot andere inzichten met betrekking tot de
verwachte proceskosten 2017 die mogelijk nog voortvloeien uit de nog onderhanden zijnde
beroepsprocedures. De voorziening proceskosten 2017 is actueel en afdoende.
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5

Overige gegevens

5.1

Resultaatbestemming

De bestemming van het negatief resultaat van € 325 duizend over 2018 wordt 27 juni 2019
vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
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5.2

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Algemeen Bestuur van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant volgt in de definitieve versie van het
bestuursverslag 2018.
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1 Raadsvoorstel 33 BsGW (bijlage) Zienswijze begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020 - 2024 BsGW.docx

J. Joosten
Financiën en control

BsGW
t.a.v. het Algemeen Bestuur
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum
Bezoekadres
Bestuurscentrum
Lindeplein 1
Telefoon
(045) 5278555
Fax
(045) 5259879

Datum
Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk

28 maart 2019
BS19.0443
894935/ 902412

Bijlage(n)
Onderwerp

Zienswijze begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020 - 2024 BsGW

E-mail
Gemeente@brunssum.nl
Internet
http://www.brunssum.nl
Bank
NL68 BNGH 0285 0015 23
t.n.v.Gemeente Brunssum
BIC-code: BNGHNL-2G

Geachte heer/mevrouw,
In uw brief verzoekt u om tijdig vóór 27 juni de zienswijze ten aanzien van de begroting 2020 en
de meerjarenbegroting 2020 – 2024 van de BsGW kenbaar te maken.
Aangezien onze raad op 25 juni vergadert stuur ik u nu het concept raadsvoorstel en het conceptbesluit toe, waar ons college onlangs mee ingestemd heeft.
Zienswijze gemeente Brunssum
De raad van de gemeente Brunssum stemt niet in met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp
meerjarenraming 2020-2024.
Ter toelichting het volgende:
Proceskosten:
Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 miljoen
maar handhaving van de proceskosten op het huidige niveau van € 1,3 miljoen. De BsGW
verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan indienen maar wij zien geen redenen om
vooruitlopend daarop, het budget voor de proceskosten nu al te verhogen.
Post onvoorzien:
Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van €70.000,tot € 100.000,-. i.p.v. de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. Argument voor
een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020. Naast alle voorziene
ontwikkelingen en risico’s heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 ook rekening gehouden
met ontwikkelingen en risico’s waarvan de effecten nog een mate van onzekerheid hebben.

Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een GR
enkel hoeft te beschikken over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelingen en
tegenvallers op te kunnen vangen. Door het indexeren van de kosten wordt het risico op
overschrijding al beperkt.
Verder ontvangen wij graag een toelichting op het bedrag van de frictiekosten van € 480.000,- dat
is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Naar onze mening hoort dit bedrag
thuis onder de financiële afwikkeling van het Ondernemingsplan.

Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

wnd. burgemeester

secretaris

5 Titel Fairtrade gemeente; Gemeenteblad 2019/47
1 Raadsvoorstel 47 Titel Fairtrade Gemeente.docx

Oplegnotitie Titel Fairtrade Gemeente
Registratiekenmerk 900204
Gemeentebladnr. 2019/47

Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd omdat bij motie van 5 juni 2018 (motie 2018/51) is aangegeven dat het
college terug zou komen naar de raad in zake de besluitvorming omtrent aanvraag voor de titel Fairtrade Gemeente.
Context van het raadsvoorstel
Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:
Dit voorstel wordt voorgelegd omdat de raad bij de unaniem aangenomen motie heeft aangegeven dat het college
terugkomt met een voorstel voor de raad. Voorgesteld wordt om de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen, omdat de
kosten voor de aanvraag en het behoud van de titel (financieel en uren ambtelijke ondersteuning) passend zijn voor het
krijgen en behouden van de titel.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
De twee opties betreffen:
1. Aanvraag indienen voor de titel Fairtrade Gemeente
In principe heeft uw raad al gekozen voor deze optie. Nu duidelijk is dat we kunnen voldoen aan de criteria voor de titel
en duidelijk is over de geringe kosten (voor behalen titel en behouden titel) wordt voorgesteld om deze optie te kiezen.
2. Geen aanvraag indienen.
Financiële / personele / juridische gevolgen?
De kosten zijn € 1.000,- per jaar. De praktische en/of financiële bijdrage van de gemeente aan de werkgroep gaat over het
beschikbaar stellen van een ruimte voor een activiteit, uitdelen van gemeentegadgets bij een activiteit, posters of flyers
laten drukken of simpelweg aanwezig zijn bij een activiteit. Het gaat dus niet over grote inspanning of bedragen. Zoals
iedereen die een passende activiteit ontplooit, kan er subsidie worden aangevraagd binnen het kader van de Algemene
subsidieverordening gemeente Brunssum 2018.
Bij evenementen en campagne wordt personele inzet verwacht van de gemeente bij de ondersteuning
(evenementencoördinatie, communicatie). Ondersteuning is dan bijvoorbeeld Facebookberichten van de Fairtrade Regio
Parkstad delen op de eigen Facebookpagina, beschikbaar stellen van ruimte. De werkzaamheden passen binnen de
reguliere werkzaamheden van het ambtelijk apparaat.
Om de titel in de toekomst te behouden, liggen alle inspanningen bij de werkgroep. De gemeente hoeft verder alleen te
blijven communiceren over fairtrade en bij activiteiten haar gezicht te laten zien.
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?
Ja, als de titel wordt behaald.
Is er een tijdpad bijgevoegd?
Na besluitvorming door uw raad, kan de aanvraag worden ingediend en de bijbehorende intentieverklaring worden
getekend.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Nee.
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Raadsvoorstel
Collegeverg. d.d.
Registratiekenmerk
Gemeentebladnr.
Afdeling
Behandelvoorstelnr.
Portefeuillehouder
Onderwerp
Raadsverg. d.d.
Uiterlijke
beslisdatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

28 mei 2019
900204
2019/47
Bestuurszaken/Juridische Zaken
900204
P.M.J. Houben
Titel Fairtrade Gemeente
25 juni 2019
(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer .2019/47;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019, afdeling Bestuurszaken/juridische zaken;
Besluit:
Het college definitief opdracht te geven de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen
3. Aanleiding
Op 5 juni 2018 is het inititatiefvoorstel van de PvdA over het behalen van de titel Faitrade Gemeente en daarmee gebruik
van fairtrade producten omgezet in een unaniem gesteund motie. De motie luidde: Het initatiefvoorstel met een positieve
insteek op te pakken, uit te werken en erop terugkomen in de raadsvergadering van september 2018.
4. Probleemstelling
Het college had reeds eerder bij besluit van 22 mei 2018 aangegeven positief tegenover het initiatief te staan. In de
raadsinformatiebrief van 22 februari 2019 is aangegeven dat de motie nog in behandeling was. Om tot een gedegen
voorstel te komen, moest eerst duidelijk zijn of voldaan kon worden aan de criteria om de titel te verkrijgen. Het proces
om duidelijheid te verkrijgen is intensief geweest (zie onder punt 7 argumenten/overwegingen).
5. Doelen / beoogd resultaat
a. wat willen we bereiken?
De titel Fairtrade Gemeente behalen.
b. wat gaan we ervoor doen?
- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk?
Voor het behalen van titel is inzet van Betere Buren niet nodig. Wel zou bij activiteiten inzet van Betere Buren tot de
mogelijkheden kunnen behoren (ondersteuning bij activiteiten).
- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen?
Het betreft een initiatief van de Plus Markten en de werkgroep bestaat uit burgers en ondernemers. Zij zijn initiatiefnemer
en zullen de activiteiten ondernemen.
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
- indicator: Titel Fairtrade Gemeente
- bron: Aanvraag voor de titel
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)
Er is geen kader. Fairtrade past binnen het maatschappelijk verantwoord inkopen en is beschreven in het concept Inkoopen aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum 2019 en het concept Handboek Inkoop gemeente Brunssum 2019 (streven 17
september 2019 in de raadsvergadering). De criteria om de titel te behalen zijn te vinden in de Handleiding Faitrade
Gemeente van de Stichting Fairtrade Gemeente.
b. autonoom beleid / taken in medebewind?
Middels het nieuw vast te stellen Inkoop- en aanbestedingsbeleid en het bijbehorende Handboek Inkoop wordt een kader
geschapen voor de inkoop van fairtrade producten.
c. past het voorstel in de strategische visie?
- ja / nee
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Ja.
- toelichting:Bij Brunssum door en voor elkaar! is aangegeven dat de gemeente initatieven en evenementen stimuleert en
faciliteert. Ondanks dat de uitkomst (betere en eerlijke condities voor kleine boeren bijvoorbeeld in Zuid-Amerika) is het
initiatief lokaal georganiseerd en zijn de activiteiten ook lokaal.
d. relatie met programmabegroting?
Fairtrade is niet te koppelen aan een programma of taakveld.
- programma:
- beleidscluster/taakveld:
7. Argumenten / overwegingen
Vanaf 2018 zijn er intensieve gesprekken met de Stichting Fairtrade (mevrouw Lieke Rijkx en de heer Ronald Kohnen
van COS Limburg/Fairtrade Regio Parkstad) geweest.
Op 22 februari 2019 is de raad op de hoogte gesteld van het feit dat de afhandeling van de motie nog in behandeling is
(raadsinformatiebrief).
Voor het verkrijgen van de titel Fairtrade Gemeente moet voldaan worden aan 6 criteria:
1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien zorgt de groep dat de
gemeente deze titel behoudt.
2. Het gemeentebestuur spreek zich uit vóór fairtrade en koopt fairtrade producten in. De gemeenteraad en de
verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade in hun beleid en handelen hiernaar.
3. In de plaatselijke winkel worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht. Daarnaast serveren de horecazaken
fairtrade producten en informeren zij de klant hierover.
4. Lokale organisaties, bedrijven en groothandels kopen en gebruiken fairtrade producten.
5. Er wordt een strategie ontwikkeld om de campagne langdurig in het nieuws te houden. Daarnaast wordt er een
evenement georganiseerd waarbij het publiek bij de campagne betrokken raakt.
6. De werkgroep zorgt er door initiatieven te nemen voor dat bedrijven of organisaties. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) in hun eigen bedrijfsvoering gaan opnemen.
De Stichting (en de ondernemers) zorgt voor het voldoen aan criteria 1, 3, 4 en 6 en in samenwerking met de gemeente
als ondersteuner aan criterium 5. De gemeente helpt mee met de publiciteit en andere facilitairing, bijvoorbeeld
beschikbaar stellen van ruimten.
Aan bijna alle criteria werd voldaan, alleen bij criterium 2 moest door de gemeente nog één en ander worden gedaan. In
het concept Handboek Inkoop gemeente Brunssum 2019, dat nadat uw raad het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Brunssum 2019 heeft vastgesteld, kan door het college de voorwaarde voor Fairtrade producten worden
opgenomen. Ondanks dat deze voorwaarde eerst in september in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Brunssum
2019 en daarna door het college in het Handboek Inkoop gemeente Brussum 2019 (raadvergadering van 17 september
2019) wordt vastgesteld, kan een aanvraag reeds worden ingediend (aldus afgestemd met Ronald Kohnen, Lieke Rijkx en
de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland).
Een harde eis voor het verkrijgen van de titel was het gebruik binnen de (ambtelijke) organisatie van de gemeente
Brunssum van Fairtrade koffie. Hiervoor is het nodig geweest het contract met de leverancier aan te passen en
vervolgens een smaaktest te doen. Deze procedure heeft lange tijd in beslag genomen (zorgvuldige beoordeling). Eerst 23
april 2019 is duidelijk geworden dat de Fairtrade koffie is gekozen (thee was reeds fairtrade). Hiermee wordt voldaan aan
het laatste criterium.
Behalve het voldoen aan de criteria is van belang voor het al dan niet aanvragen welke kosten er zijn verbonden aan het
behalen van de titel (zowel ambtelijke inzet als financiële bijdrage). Bij punt 9 onder a financiële gevolgen en dekking
staat een uitwerking hiervan. De conclusie is dat de kosten passend zijn bij het initiatief en de financiële en personele
inzet gering is.
We geven gevolg aan het initiatief om Fairtrade Gemeente te worden, zoals eerder in principe in de unanieme motie is
uitgesproken.
8. Advies
Het college opdracht te geven de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen.
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
De kosten zijn € 1.000,- per jaar en wordt opgevangen binnen de bestaande budgetten an de begroting. Dit bedrag dient
overgemaakt te worden aan de Stichting Fairtrade Gemeente NL.
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Uit informatie van mevrouw Lieke Rijkx van COS Limburg/Fairtrade Regio Parkstad blijkt dat het bij de praktische en/of
financiële bijdrage van de gemeente aan de werkgroep gaat over het beschikbaar stellen van een ruimte voor een
activiteit, uitdelen van gemeentegadgets bij een activiteit, posters of flyers laten drukken of simpelweg aanwezig zijn bij
een activiteit. Het gaat dus niet over grote inspanning of bedragen. Zoals iedereen die een passende activiteit ontplooit,
kan er subsidie worden aangevraagd binnen het kader van de Algemene subsidieverordening gemeente Brunssum 2018.
Bij evenementen en campagne wordt personele inzet verwacht van de gemeente bij de ondersteuning
(evenementencoördinatie, communicatie). Ondersteuning is dan bijvoorbeeld Facebookberichten van de Fairtrade Regio
Parkstad delen op de eigen Facebookpagina.
Om de titel in de toekomst te behouden, liggen alle inspanningen bij de werkgroep. De gemeente hoeft alleen te blijven
communiceren over fairtrade en bij activiteiten haar gezicht te laten zien. Hoeveel de daadwerkelijke inzet zal zijn, ligt
aan de hoeveelheid activiteiten die door de werkgroep wordt ontplooid. Dit jaar was tussen 4 en 12 mei de Fairtradeweek.
Hier wordt aansluiting gezocht bij bevrijdinsgfestivals (5 mei-viering). Op 31 oktober 2018 was er een Fairtrademarkt op
het Zorgplein. Aandacht hiervoor zou via de evenementenkalender kunnen en de communicatie over activiteiten in
Brunssum. De werkzaamheden vallen binnen de reguliere werkzaamheden van de afdelingen Bestuurszaken
(communicatie) en Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed (accomodaties).
- kosten: € 1000,- (incidenteel / structureel) structureel. Indien de werkgroep sterk verminderde of geen activiteiten meer
ontplooit, wordt niet meer voldaan aan de criteria voor fairtrade gemeente en vervalt de bijdrage.
- dekking (product- / activiteitencode): binnen de bestaande budgetten van de begroting
- restantbudget na aftrek kosten: €
- restantbudget voldoende om resterende verplichtingen te dekken: ja / nee
b. risico's?
- omschrijving risico ('s): financieel / anders t.w.: sterke vermindering of beëindiging activiteiten door de werkgroep
- omschrijving beheermaatregelen: Indien geen facilitering wordt gevraagd door de werkgroep (bijvoorbeeld delen van
berichten op Facebook door de gemeente of geen vraag over beschikbaar stellen van ruimte) dient na contact met de
werkgroep door de gemeente te worden besloten of de financiële bijdrage dient te stoppen of niet.
- gevolgen voor weerstandsvermogen: niet van toepassing.
c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie
Nadat uw raad heeft besloten om het college de opdracht te verstrekken de titel aan te vragen, zal de intentieverklaring
worden getekend en samen met de digitale aanvraag worden verzonden.
Na het behalen van de titel zal voldoende publiciteit hieraan worden gegeven.
d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)
Extern: de werkgroep
Intern: afdelingen Bestuurszaken (communicatie) en de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed (accommodaties)
en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (evenementen).
e. communicatie intern en extern?
- advies / instemming / informatie OR: ja (wat / waarom?) / nee (waarom niet?) Het betreft geen organisatiewijziging. De
interne werkzaamheden behoren bij het regulier werk van de betreffende ambtenaren.
- persbericht: ja / nee (waarom niet?)
Er komt een persbericht nadat de titel is behaald.
- terinzagelegging: ja / nee van t/m Nee.
- overig extern: niet van toepassing
10. Bijlagen
Handleiding Fairtrade Gemeente
Het college van burgemeester en wethouders,
wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.
: 2019/47
Afdeling
: Bestuurszaken/Juridische Zaken
Registratiekenmerk : 900204

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer .2019/47;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019, afdeling Bestuurszaken/juridische zaken;
Besluit:
Het college definitief opdracht te geven de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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1 Raadsvoorstel 47 (bijlage) Handleiding Fairtrade Gemeente.pdf

maak ook
jouw
gemeente
fairtrade

Handleiding Algemeen
Juni 2013

Inleiding
In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes: Fairtrade Gemeenten. Het publieksinitiatief begon in Engeland,
waar Garstang zichzelf in 2001 tot eerste Fairtrade Gemeente van de wereld bombardeerde. Sindsdien volgden verschillende landen waaronder Nederland. In Nederland startte de campagne op 07-07-2007 op initiatief van ICCO, Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels, Stichting Max Havelaar, en de Vereniging COS Nederland. Op dit moment vormen ICCO, de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar de stuurgroep van de campagne.
Op 9 maart 2009 kregen de eerste twee Nederlandse gemeenten de titel uitgereikt: Goes en Groningen. Sinds die tijd
volgen steeds meer andere gemeenten dit voorbeeld. Jullie ook?
Wanneer een gemeente aan de zes criteria van de Fairtrade Gemeente campagne voldoet, dan komt de gemeente in aanmerking voor de titel Fairtrade Gemeente. De gemeente is dan op verschillende fronten actief in eerlijke handel.
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In deze handleiding lees je meer over wat fairtrade eigenlijk is en wat de titel Fairtrade Gemeente inhoudt. Ook vind je tips over hoe
jij van de campagne een groot succes kunt maken. Daarnaast staan op de website www.fairtradegemeenten.nl vele voorbeelden van
andere gemeenten, concepten voor werkplannen en andere handige tips. Daar vind je ook meer informatie over de campagnes
van Fairtrade Gemeente, zoals voor kerken, scholen, hogescholen en universiteiten. Neem dus zeker een kijkje op onze website.

Iedere dag kun je tijdens het winkelen kiezen voor fairtrade producten. Van deze producten weet je zeker dat ze onder eerlijke en duurzame voorwaarden zijn verhandeld. Met jouw fairtrade boodschappen zorg je voor betere sociale en milieuomstandigheden voor boeren en producenten in ontwikkelingslanden. Ook als bedrijf, organisatie of overheidsinstantie kun
je fairtrade producten inkopen. Het is dus heel gemakkelijk om te werken aan duurzame armoedebestrijding.

Wat is fairtrade?
Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder eerlijke handelsvoorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en
milieu. Bij fairtrade worden bijvoorbeeld het recht op vakbonden en het verbod op gedwongen- of kinderarbeid nageleefd.
De boeren en producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun werk. Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties, zodat de boeren en producenten kunnen investeren in zichzelf, hun familie, en in de gemeenschap waarin zij leven.
Daarbij schenken ze bij de keuze voor grondstoffen of productiewijze ook extra aandacht aan het milieu.

Waar is deze definitie van fairtrade op gebaseerd?
De initiatiefnemers van Fairtrade Gemeente gebruiken in de campagne de internationale definitie van fairtrade. Deze
definitie is in 1998 opgesteld door FINE, een organisatie waarin alle betrokkenen in de fairtrade ketens over de hele wereld
in zijn betrokken. Van de producent en de importeur, tot de retailers, het bedrijfsleven en het onafhankelijke keurmerk.
Samen hebben al deze partijen afgesproken wat zij verstaan onder fairtrade.
Als je wilt weten wat de internationale criteria zijn, bekijk dan op de website bij het kopje ‘Over ons’ de informatie onder
het kopje ‘Fairtrade’.

Welke producten kunnen fairtrade zijn?
In Nederland zijn verschillende producten fairtrade. Je kunt denken aan koffie, thee, wijn, broodbeleg, chocolade, noten,
ijs, rijst, vruchtensappen, olie, noedels etc. Naast eten en drinken zijn er nog veel meer producten. Zoals eerlijk katoen,
speelgoed, vazen, beelden en tassen. Genoeg te kiezen dus! In bijlage 1 en 2 staat opgenomen hoe je fairtrade producten
herkent.

Is fairtrade het hoogst haalbare?
Het kan altijd beter. Sommige producten kunnen zowel fairtrade zijn als op een andere manier bijdragen aan een betere
wereld. Daarom stimuleren we in de Fairtrade Gemeente campagne ook initiatieven die wij als fairtrade+ beschrijven. Dit
zijn bijvoorbeeld producten die niet alleen het internationale fairtrade keurmerk dragen, maar tegelijk ook EKO (biologisch)
gecertificeerd zijn. Of, kledingstukken gemaakt van fairtrade gecertificeerd katoen en die daarnaast bijvoorbeeld door Fair
Wear Foundation erkend zijn als verantwoord geproduceerd. In bijlage 1 en 2 vind je hierover meer informatie.

En andere initiatieven?
Naast fairtrade bestaan er nog meer initiatieven die op hun manier een steentje bijdragen aan een betere wereld. Deze initiatieven zijn natuurlijk ook heel waardevol en daarom worden deze ook gewaardeerd in de Fairtrade Gemeente campagne.
In deze handleiding lees je op welke manier.

Veel leesplezier!
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Criterium 1:

De lokale werkgroep
Bij het starten met de campagne is het allereerst belangrijk om een aantal mensen in jouw gemeente te mobiliseren en hen
te verenigen in een lokale werkgroep. Deze werkgroep zorgt ervoor dat fairtrade in de gemeente op de kaart komt te staan
en veel organisaties, bedrijven en consumenten meedoen aan de campagne. Het is daarom essentieel om mensen met
diverse achtergronden in deze werkgroep te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan iemand uit het bedrijfsleven, de horeca en
de gemeente. Die personen hebben specifieke kennis die in hun branche kan helpen om mensen of bedrijven te overtuigen
van het belang van de campagne. Daarnaast hebben studenten vaak de ruimte om veel tijd te steken in de campagne en de
knowhow om de campagne voor een jongere doelgroep aantrekkelijk te maken.

Criterium 1:
n neemt
Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieve
de gemeente
om de titel te behalen. Nadien zorgt de groep dat
deze titel behoudt.
Als werkgroep is het handig om te weten hoe ver en fair de gehele gemeente aan het begin van de campagne is en wat er
nog gedaan moet worden om aan alle criteria te voldoen. Een handige start is daarom het uitvoeren van een zogenaamde
fairtrade meting. Op die manier kom je erachter waar de focus van de campagne op moet gaan liggen. Een fairtrade
meting maakt het makkelijker om een plan van aanpak op te stellen omdat duidelijk is geworden welk gedeelte van de
campagnecriteria nog niet behaald is.
De werkgroep stelt een werkplan op, waarin duidelijk wordt hoe de werkgroep zich gaat inzetten voor het behalen van de titel. Voorbeelden van een werkplan kun je vinden op de website van de campagne. Tijdens het gehele traject van het behalen
van de diverse criteria komt de lokale werkgroep regelmatig bij elkaar om de strategie verder uit te stippelen en de successen te vieren. Uiteindelijk doet de werkgroep de aanvraag voor de titel Fairtrade Gemeente. Het is verstandig al vroeg in het
proces te bekijken welke gegevens nodig zijn voor de titelaanvraag. Vul deze informatie vanaf de start van de campagne goed
aan, zodat je een compleet overzicht hebt van wat er al is gebeurd en waar nog extra aandacht voor moet zijn. Zo weet je
welke informatie er uiteindelijk voor de titelaanvraag nodig is. Na het behalen van de titel overhandigt de werkgroep jaarlijks
een verantwoording waaruit blijkt dat de gemeente nog steeds met recht een Fairtrade Gemeente genoemd mag worden.
Alle actieve winkeliers, horeca organisaties en bedrijven die voldoen aan de campagnecriteria vul je in op de website. Deze
gegevens kunnen jullie altijd aanpassen en zijn voor anderen online in te zien. Dit overzicht van deelnemers gebruik je voor de
aanvraag van de titel, de herbevestiging van de titel en kan bijvoorbeeld als input dienen voor een eerlijke winkelroute.
Iedere gemeente krijgt ook een lokale pagina op de campagnewebsite. De aanvraag van de titel bestaat onder andere uit
het complete overzicht van alle winkels, bedrijven en organisaties. Daarom is het belangrijk om deze lokale pagina up-todate te maken en houden. Zo kunnen anderen de gegevens van de werkgroep bekijken en zien hoe ver de gemeente staat
in de campagne aan de hand van hoeveel criteria er zijn behaald.

Tips:
• Neem contact op met je lokale Wereldwinkel of WAAR. Zij hebben veel kennis over fairtrade en willen wellicht een rol
spelen in de campagne.
• Voer een fairtrade meting uit. Dit geeft je inzicht in het aantal fairtrade producten in jouw gemeente. Op basis hiervan
weet je wat je nog moet doen om te titel te kunnen behalen. Deze eerste gegevens van de fairtrade meting kun je
meteen invullen op de website. Door deze zichtbaarheid worden de eerste deelnemers direct beloond voor hun inzet
voor fairtrade.

Indicatoren voor het behalen van criterium 1:
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Er is een lokale werkgroep actief.
De werkgroep heeft een werkplan ontwikkeld voor de campagne.
De werkgroep houdt de lokale campagnepagina up-to-date.
De gemeente neemt zitting in of steunt de lokale werkgroep.

Criterium 2:

De gemeente spreekt zich uit vóór fairtrade
Een actieve lokale overheid is erg belangrijk voor de Fairtrade Gemeente campagne. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor de inwoners en interessante middelen om de campagne te steunen. Zo heeft de gemeente een breed netwerk,
zijn ze grootgebruiker van koffie, thee en andere levensmiddelen en beschikken ze over communicatiemiddelen waar je als
werkgroep profijt van kan hebben.

Criterium 2:
Het gemeentebestuur spreekt zich uit vóór fairt
rade en koopt
fairtrade producten in. De gemeenteraad en de
verschillende
gemeentelijke afdelingen verwoorden fairtrade
in hun beleid en
handelen hiernaar .
Als de gemeente eenmaal over de streep is en zich actief inzet voor de campagne blijkt de campagne vaak een stuk soepeler te lopen. Voor dit criterium is het daarom belangrijk dat de gemeente betrokken is bij de campagne en dat zij hun
inkoopbeleid fair maken. Hieronder komen deze twee pijlers uitgebreid aan bod: gemeentelijke betrokkenheid en inkoopbeleid.

Gemeentelijke betrokkenheid
Als de lokale overheid achter het voornemen staat om Fairtrade Gemeente te gaan worden, maakt dat het proces een stuk
makkelijker. Het is geen vereiste om deze steun aan de start van de campagne te regelen. Soms wil de lokale overheid eerst
zien dat de campagne breed maatschappelijk gedragen wordt voordat zij hun steun toezeggen. Probeer bij de start wel
gebruik te maken van deze mogelijkheid door bijvoorbeeld een ambtenaar in de werkgroep te betrekken of ervoor te
zorgen dat de raad zich uitspreekt vóór een Fairtrade Gemeente. Zoek daarom contact met de lokale overheid en zorg er
via die weg voor dat eerlijke handel op de lokale (politieke) agenda komt te staan. Dit kan via raadsleden die een motie
indienen en erop inzetten dat de raad dit aanneemt of door middel van een raadsbesluit.
De gemeente kan zich uitspreken vóór fairtrade in hun beleid via een raadsbesluit of door een door de raad aangenomen motie. Onderdelen die hierbij van belang zijn en in een dergelijk raadsbesluit of dergelijke motie betrokken moeten worden zijn:
• De gemeente laat de principes van eerlijke handel onderdeel zijn van aanbestedingen
• De gemeente zet zich in om het debat over fairtrade aan te wakkeren. Dit kan bijvoorbeeld door iemand van de gemeente zitting te laten nemen in de werkgroep of door de gemeente budget te laten vrijmaken voor de campagne.
• De gemeente zet zijn interne en externe communicatiekanalen in om meer bekendheid te geven aan de campagne onder
hun eigen ambtenaren, maar ook bij de inwoners.
• Het college zet het onderwerp op de agenda en bekijkt of dit in te passen is in het bestaande beleid, bijvoorbeeld op het
gebied van internationale samenwerking, duurzaam inkopen en educatie.

Handelen
De gemeente dient zich niet alleen uit te spreken voor fairtrade, maar de gemeente moet daar ook zelf naar handelen. Dit
handelen bestaat voor een groot deel uit het opnemen van de principes van eerlijke handel in haar inkoopbeleid. Overheden hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering. Bovendien hebben zij als groot-inkoper
veel invloed op de markt. Als zij bij hun inkopen en aanbestedingen, naast economische en ecologische criteria, ook sociale
duurzaamheidscriteria meenemen, stimuleren zij daarmee leveranciers werk te maken van duurzaamheid. Eerlijke handel
maakt daar onderdeel van uit.
Zoals elke overheid moeten ook gemeenten zich houden aan bepaalde regels. Zo dienen ze de principes van mededinging,
gelijkheid van inschrijvers en het verbod op discriminatie te respecteren. Vaak wordt gedacht dat hierdoor ecologische,
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sociale en ethische criteria niet opgenomen kunnen worden. Dit is onjuist: sociaal duurzaam inkopen is mogelijk binnen de
Europese wetgeving. Objectiviteit, transparantie en gelijkwaardigheid zijn hierbij sleutelwoorden. Het verdisconteren van
principes van eerlijke handel op een objectieve en gelijkwaardige manier in het inkoopproces vraagt extra aandacht, maar
is goed mogelijk. Deze sociale duurzaamheidseis kan aan de aanbestedingsspecificaties als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden (zoals bedoeld in artikel 26 Bao) worden toegevoegd.
Op de website van PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden, vind je allerlei tips en informatie over duurzaam inkopen. Bijvoorbeeld een handige standaardtekst voor Sociale Voorwaarden: www.pianoo.nl/document/4583/standaardtekstsociale-voorwaarden-overige-situaties-word-versie. Op de volgende pagina vind je een factsheet over alle in het beleid
opgenomen normen: www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/factsheetnormen2013.pdf.
Het voormalig Ministerie van VROM (nu Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft het duurzaam inkoopbeleid voor over
heden vormgegeven. Onderdeel van het beleid is het streven van gemeenten om in 2015 voor 100% duurzaam in te kopen.
Duurzame inkoop richt zich niet alleen op het milieu, zoals vaak wordt verondersteld. Het gaat om het vinden van een balans tussen sociaal-economische ontwikkeling, het milieu en maatschappelijk welzijn. Duurzame ontwikkeling omvat naast
milieuaspecten dus ook allerlei onderwerpen op het gebied van de mensenrechten, zoals het tegengaan van kinderarbeid
en het stimuleren van minimaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden. Denk bij duurzaam inkopen van gemeenten o.a.
aan producten in de kantines, koffieautomaten, natuursteen, hout, dienstkleding, relatiegeschenken en kerstpakketten.

Aan inschrijvers zou in dit kader, om te bewijzen dat zij aan bovengenoemde uitgangspunten voldoet, gevraagd kunnen
worden naar bijvoorbeeld het fairtrade keurmerk. Daarbij is het van belang dat een leverancier die niet beschikt over het
gevraagde keurmerk, in de gelegenheid moet worden gesteld aan te tonen (bijvoorbeeld door middel van een accountantsverklaring) dat hij toch voldoet aan de uitgangspunten. Dat niet naar een specifiek keurmerk wordt gevraagd, moet ook
duidelijk in het bestek worden vermeld. Niet het keurmerk is dus doorslaggevend, maar de uitgangspunten van duurzaamheid die de gemeente hanteert.
Zowel in 2007 (Provincie Groningen) als in 2010 (gemeenten Alkmaar en Den Helder) vond een kort geding plaats over het
opnemen van de eisen voor eerlijke handel in het aanbestedingsdocument. In beide zaken oordeelden de rechters dat de
vraag naar eerlijke verhandelde koffie gerechtvaardigd was. Een inkopende partij mag de eisen voor eerlijke handel dus
opnemen, mits de toetsingscriteria (zie bovenstaand) helder geformuleerd zijn en het gelijkwaardigheidsprincipe in acht
wordt genomen. Meer informatie over de uitspraak in het kort geding vindt u op de website van PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden: www.pianoo.nl/regelgeving/jurisprudentie/totaaloverzicht/rechtbank-alkmaar-nederland-tegengemeenten-den-helder-al
In oktober 2009 verscheen een kabinetsbrief inzake de uitwerking van de sociale criteria voor haar duurzaam inkoopbeleid.
In het voorgestelde beleid worden verschillende duurzaamheidsconcepten erkend waaronder eerlijke handelsnormen. Dat
betekent dat gemeenten die graag eerlijke handelsnormen willen opnemen, dat conform overheidsbeleid kunnen doen. In
januari 2013 publiceerde de overheid over het concretiseren van de sociale normen. Bekijk de website van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm) voor actuele informatie over dit onderwerp. Op de
site vind je onder andere de kabinetsbrief over de sociale criteria www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/10/16/uitwerking-internationale-sociale-criteria-duurzaam-inkopen-kamerbrief.html.

Andere routes om fairtrade te stimuleren
Om een Fairtrade Gemeente te kunnen worden, dient een gemeente aan te kunnen tonen dat zij eerlijk inkoopt. Een
andere manier waarop een gemeente in haar handelen toont achter de campagne te staan is door ambtelijke ondersteuning of subsidie beschikbaar te stellen voor de campagne en de lokale werkgroep. De gemeente verplicht zichzelf om het
bewustzijn rond fairtrade op regelmatige basis te promoten via hun eigen informatiekanalen.
De Fairtrade Gemeente campagne sluit goed aan op Millennium Gemeente. Voor Millenniumgemeenten is de Fairtrade Gemeente campagne een goed middel om aan de slag te gaan met Millenniumdoel 1 of 8. Zie www.millenniumgemeenten.nl

Indicatoren criterium 2:

Fairtrade in duurzaam inkoopbeleid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat vol in de schijnwerpers. Of het nu gaat om bedrijven, (lokale) overheden
of instellingen, vele organisaties proberen duurzame ontwikkeling zo goed mogelijk te integreren. Het inkopen van eerlijke
koffie is daar een uitstekend voorbeeld van. Dan draagt elk kopje koffie dat gedronken wordt bij aan duurzame ontwikkeling. Soms is de oplossing heel eenvoudig. Maar is het juridisch wel toelaatbaar dat je de eisen voor eerlijke handel in het
inkoopbeleid verwerkt?
Het antwoord is: ja. Een inkopende overheid mag in een aanbesteding vragen naar eerlijke producten. Daarbij kan de
gemeente in het bestek dan bepaalde uitgangspunten opnemen als bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. De uitgangspunten
voor eerlijke producten kunnen als volgt worden opgenomen in de aanbestedingsdocumentatie:
• Een kostendekkende minimumprijs: De leverancier garandeert een vaste minimumprijs, om zeker te stellen dat de kosten
van sociaal- en milieuvriendelijke productie worden gedekt.
• Toeslag op de wereldmarktprijs: Als de wereldmarktprijs boven de garantieprijs komt, wordt de wereldmarktprijs betaald.
• Voorfinanciering: boeren kunnen indien gewenst een percentage van de verkoopprijs van hun product al ontvangen voor
verscheping, zodat zij noodzakelijke investeringen kunnen doen.
• Langdurige handelsrelaties: De samenwerking is van lange duur.
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De gemeente koopt fairtrade koffie en thee (eventueel te vervangen door
fairtrade koffie en cacao) in. De principes voor eerlijke handel zijn bovendien
verankerd in het inkoopbeleid van de gemeente. Dit kan de werkgroep aantonen door middel van het inkoopbeleid, door een raadsbesluit of een door de
raad aangenomen motie waarin de gemeente de keuze voor eerlijke handelsprincipes expliciet heeft benoemd.
60% van het totale volume koffie en thee (eventueel te vervangen door fairtrade koffie en cacao) die aangeschaft is door de gemeenten voldoet aan de
criteria van eerlijke handel. De gemeente heeft zich middels een raadsbesluit
uitgesproken om binnen vijf jaar 100% koffie en thee (eventueel te vervangen
door fairtrade koffie en cacao) aan deze criteria te laten voldoen.
In de kantine van de gemeente worden minstens vier eerlijke producten aangeboden.
De werkgroep kan aantonen dat via de interne en externe communicatie
middelen van de gemeente bekendheid wordt gegeven aan de campagne
zodat alle medewerkers van de gemeente, maar ook alle inwoners van de
gemeente op de hoogte zijn van de lokale Fairtrade Gemeente campagne.
De gemeente levert praktisch of financieel een bijdrage aan de campagne.
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Criterium 3:

Fairtrade is zichtbaar beschikbaar in
winkels en horeca
De primaire doelstelling van deze campagne is om de verkoop van fairtrade producten te bevorderen. Het is daarvoor
belangrijk dat de consument ook weet dat ze eerlijke producten kunnen kopen en waar die te koop zijn. Vandaar dat dit
criterium zich primair op de verkoop van fairtrade producten richt, maar daarnaast ook op de zichtbaarheid van fairtrade.
Winkels, horecazaken en supermarkten moeten, om mee te kunnen tellen voor deze campagne, eerlijke producten
verkopen en duidelijk laten zien dat ze die verkopen. Dit kan door middel van campagneflyers, posters, tafelkaartjes en
raam- of menustickers die aangevraagd kunnen worden via de campagnewebsite of door zelf te maken. Daarnaast ondersteunt dit natuurlijk de verkoop omdat mensen die speciaal voor eerlijke producten gaan, nieuwsgierig worden door het
campagnelogo.

Criterium 3:
ucten duidelijk
In de plaatselijke winkels worden eerlijke prod
cazaken fairtrade
zichtbaar verkocht. Daarnaast serveren de hore
producten en informeren zij de klant hierover.
Hoe groter de gemeente hoe meer fairtrade producten er verkocht kunnen worden. Vandaar dat per branche aangegeven
staat hoeveel winkels in de gemeente benodigd zijn om de titel aan te kunnen vragen. Dit is vastgesteld aan de hand van
het inwoneraantal. Er bestaan verschillende branches waarin je een bepaald aantal winkels moet halen. Daarnaast tellen in
dit criterium ook horecazaken mee.
Winkels en horeca tellen alleen mee als zij producten verkopen die in de campagne tellen als fairtrade of als fairtrade+. Andere duurzaamheidsinitiatieven worden niet meegenomen in dit criterium. Deze initiatieven kun je meetellen in criterium
6: MVO. Bekijk de bijlagen van deze handleiding om te zien welke producten fairtrade of fairtrade+ zijn.

Supermarktbranche (incl. natuurvoedingsbranche):
De winkel dient zowel fairtrade producten te verkopen op de versafdeling, in het thee en koffieschap en bij de overige kruidenierswaren. Zie hieronder hoeveel producten dit zijn per afdeling/schap.
• Versafdeling: Minimaal twee fairtrade producten (denk aan ananas, banaan, mango, sinaasappel, bloemen of boontjes). Van
de fairtrade versproducten ligt minimaal één product jaarrond in het schap. Andere versproducten die minimaal zes maanden
per jaar door de supermarkt worden verkocht, tellen ook mee in dit criterium (bijvoorbeeld: zes maanden per jaar bloemen,
maar ook drie maanden ananas en drie maanden mango).
• Koffie- en theeschap: Minimaal vier verschillende producten (denk bijvoorbeeld aan thee, koffie, rietsuiker)
• “Overige in kruidenierswarenafdeling” (verpakte, niet verse kruidenierswaren): minimaal vier verschillende
producten, opgedeeld over de verschillende schappen:
• Ontbijtschap: denk aan hagelslag, honing, chocopasta
• Internationale straat (rijst, pasta’s e.d.): denk aan rijst, noedels, kokosmelk
• Bier & frisdrank: denk aan sappen, wijn
• Snoep- en snackafdeling: denk aan chocoladerepen, ijs, snoepjes, cashewnoten
• Diepvries: denk aan ijs
• Non-food: denk aan schalen, glazen, T-shirts en handdoeken van fairtrade gecertificeerd katoen

Giftshops:
Cadeauwinkels kunnen verschillende fairtrade producten verkopen. Denk maar aan sieraden, beelden, of bijvoorbeeld
leuke spullen voor in huis. Winkels kunnen deze producten inkopen via gecertificeerde importeurs van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, organisaties die erkend zijn door de World Fair Trade Organisation (WFTO) en leveranciers van
producten die gemaakt zijn van Max Havelaar gecertificeerde materialen, zoals voedselproducten en katoen. Ook online
giftshops met het postadres in jouw gemeente tellen mee.

Fairtrade winkels:
Winkels waarvan meer dan 60% van de omzet uit fairtrade gecertificeerde producten bestaat kunnen het in de lokale
campagne makkelijker maken om criterium drie te behalen. Denk bijvoorbeeld aan de Wereldwinkels of WAAR. Je kunt
ze inzetten ter compensatie van een categorie die in jouw gemeente lastig is te behalen. Het is echter niet verplicht om
een fairtrade winkel te hebben in jouw gemeente om de titel Fairtrade Gemeente te kunnen behalen. Deze winkels
kunnen worden ingezet om ontbrekende winkels bij het derde criterium te compenseren. Zij tellen mee als ze duidelijk
communiceren dat zij een fairtrade assortiment hebben en de communicatiemiddelen van de campagne inzetten. Vraag
wel van tevoren aan de landelijke stuurgroep of dit mag.
Een fairtrade assortiment bestaat uit onder andere: producten van gecertificeerde importeurs van de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels, producten van organisaties die erkend zijn door WFTO en producten gemaakt van
fairtrade gecertificeerde materialen (herkenbaar aan het Max Havelaar keurmerk), zoals katoen.

Vrije tijd en recreatie:
Denk in deze categorie aan VVV’s die typische lokale producten verkopen die met fairtrade ingrediënten zijn gemaakt, zoals
speciale eerlijke ‘Tilburgkoffie’, Delftsblauwe chocoladerepen of speciaal ‘Gronings’ ijs. Ook musea, bezoekerscentra en kinderboerderijen vallen onder deze categorie. Of neem eens een kijkje in je lokale bioscoop of videotheek. Grote kans dat zij eerlijk
ijs verkopen.
• Winkels tellen in deze categorie mee als ze minstens twee verschillende fairtrade producten verkopen en dit duidelijk
tonen. Verschillend betekent in dit geval diverse productsoorten of verschillende merken of leveranciers.

Horeca:
De categorie horeca valt op te delen in cafés en restaurants.
• Cafés: Minimaal twee dranken op de kaart zijn fairtrade. Denk aan: wijn, bier, koffie, thee. De cafés tonen dat zij deelnemen aan de campagne. Ze kunnen hier de tafelkaartjes voor horeca of Fairtrade Gemeente stickers voor gebruiken.
• Restaurants: Er worden minimaal twee dranken fairtrade aangeboden. Naast twee dranken gebruikt het restaurant
minimaal twee verschillende fairtrade producten. Bijvoorbeeld doordat twee gerechten fairtrade ingrediënten bevatten,
er eerlijke suiker en koekjes geserveerd worden bij de koffie, ze fairtrade servies gebruiken of handdoeken van fairtrade
gecertificeerd katoen. Het restaurant laat zien dat zij fairtrade producten serveren, bijvoorbeeld door het op de menukaart te vermelden.

Overige branches:
Om Fairtrade Gemeente te worden, is het van belang ook de overige branches te betrekken die hieronder vermeld worden.
Winkels die niet vallen onder één van de bovenstaande categorieën kun je hier laten meetellen. Belangrijk voorbeeld in
deze categorie zijn de kledingwinkels. Winkels tellen mee als ze minimaal twee verschillende kledingstukken (broek, T-shirt,
jas, trui, etc.) verkopen die gemaakt zijn van fairtrade gecertificeerd katoen. Nog beter is als het kledingstuk of het kledingmerk fairtrade+ is. Met andere woorden gemaakt van fairtrade gecertificeerd katoen en daarnaast erkend is door bijvoorbeeld Fair Wear Foundation. Let op: kledingstukken die niet zijn gemaakt van fairtrade katoen, maar die wel erkenning
dragen van MadeBy of Fair Wear Foundation gelden in dit criterium niet als fairtrade kledingstukken. Die mogen meetellen
in criterium zes: MVO.
Daarnaast kan je denken aan winkels zoals tuincentra, slijterijen, juweliers en speelgoedwinkels, tankstations, bakkers en
groothandels. Maar, heb je zelf een goed alternatief, neem deze zeker mee in de campagne.
• De winkels in de categorie overig tellen mee als zij minimaal twee fairtrade producten verkopen. Let op: groothandels
tellen mee in deze categorie wanneer zij fairtrade producten verkopen. Verkopen ze geen fairtrade producten, maar
gebruiken ze deze alleen op de werkvloer (bijvoorbeeld in de kantine) dan telt de groothandel mee als bedrijf in criterium vier. Let op: groothandels tellen mee in deze categorie wanneer zij fairtrade producten verkopen. Verkopen ze geen
fairtrade producten, maar gebruiken ze deze alleen op de werkvloer (bijvoorbeeld in de kantine) dan telt de groothandel
mee als bedrijf in criterium vier.

• Een cadeauwinkel telt mee als er minimaal vier verschillende fairtrade producten in de winkel verkocht worden.
Verschillend betekent in dit geval diverse productsoorten of verschillende merken of leveranciers.
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Indicatoren criterium 3:
Hieronder staat aangegeven hoeveel winkels een gemeente moet hebben om in
aanmerking te komen voor de titel. Het aantal inwoners van de gemeente is hier als
uitgangspunt genomen.
Aantal winkels per branche
Inwoneraantal

Aantal
Supermarkten
			
Kleiner dan 10.000
inwoners
1
10.000 tot 30.000
3
30.000 tot 50.000
6
50.000 tot 80.000
8
80.000 tot 100.000
10
100.000 tot 200.000
15
Groter dan 200.000
* zie hieronder

Giftshops en
huishoudelijke
winkels

Wereldwinkel, WAAR
of overige fairtrade
winkel**

1
2
2
3
4
5
*

1
1
2
2
2
3
*

Criterium 4:
Kennis over en gebruik van fairtrade
bij bedrijven en maatschappelijke
organisaties groeit
Bij dit criterium is het van belang dat bedrijven en maatschappelijke organisaties fairtrade producten gebruiken.
Bijvoorbeeld doordat ze fairtrade koffie en thee schenken of eerlijke producten verkopen in de kantine. Dit laten zij ook
duidelijk zien door dit bijvoorbeeld op hun website te zetten en een poster, sticker of tafelkaartje te gebruiken in de kantine.
Daarnaast kun je als werkgroep deze partijen stimuleren de kennis over eerlijke handel te vergroten door activiteiten te
organiseren. Ze kunnen bijvoorbeeld aanhaken bij landelijke acties of activiteiten die jullie als werkgroep organiseren binnen
de gemeente.

Criterium 4:
Lokale organisaties, bedrijven en groothandels kope
n en
gebruiken fairtrade producten.

Aantal winkels per branche
Inwoneraantal

Vrije tijd en recreatie

Horeca

Overige branches

Kleiner dan 10.000
inwoners
10.000 tot 30.000
30.000 tot 50.000
50.000 tot 80.000
80.000 tot 100.000
100.000 tot 200.000
Groter dan 200.000

1

1

1

1
2
2
3
3
* zie hieronder

2
4
6
8
10
*

1
2
2
3
3
*

* Vanaf 200.000 inwoners geldt voor elke volgende 50.000 inwoners of een deel daarvan, dat in elke categorie 1 winkel extra erbij komt.
**	Deze winkels geven een extra invulling aan de Fairtrade Gemeente campagne. Het is echter geen verplichting om een fairtrade winkel in jouw gemeente te
hebben om de titel aan te vragen. Daarom mogen gemeenten die andere indicatoren niet halen, de Wereldwinkel of WAAR inzetten als compensatie voor 1
andere branche. Bijvoorbeeld als targets voor kledingswinkels, supermarkten of horeca niet gehaald worden. De werkgroep dient hiervoor een compensatievoorstel in te dienen bij de landelijke stuurgroep.

NB: Sommige winkels die fairtrade producten verkopen of inkopen kunnen nog meer doen op het gebied van duurzaamheid.
De Fairtrade Gemeente campagne hoopt dat participanten zoveel mogelijk duurzaamheid nastreven. Het is in de campagne
vanzelfsprekend dat een viswinkel die bijvoorbeeld fairtrade koffie en thee voor de werknemers inkoopt, ook zoveel mogelijk
MSC gecertificeerde vis in de vitrine heeft liggen. En een houtwinkel zoveel mogelijk FSC gecertificeerd hout. Of denk aan
een speelgoedwinkel die fairtrade speelgoed verkoopt, om bijvoorbeeld ook te letten of het houten speelgoed wel gemaakt
is van FSC-hout. Zo kan je de ondernemers in jouw gemeente uitdagen om duurzaamheid zo breed mogelijk op te pakken.
Let op: als een winkel producten met alleen het MSC of FSC keurmerk verkoopt is dat niet voldoende om mee te tellen in
dit criterium. Ze kunnen dan wel meetellen onder criterium 6: MVO.

Tips:
•	Ontwikkel een eerlijke winkelroute. Een leuke manier om aan de inwoners van jouw gemeente te laten zien welke
kledingwinkels, cadeauwinkels en horeca fairtrade producten aanbieden. Door deel te nemen aan de winkelroute krijgen
de erkende winkels nog meer bekendheid als fairtrade verkooppunten. Neem contact op met de Stichting Eerlijk Winkelen als je hier meer over wilt weten (www.eerlijkwinkelen.nl). Je kunt ook het voorbeeld van andere Fairtrade Gemeenten volgen en een online eerlijke winkelroute ontwikkelen door een app voor smartphones te laten maken.
•	Stimuleer enthousiaste horecazaken in je gemeente om Fairtrade Restaurant te worden. Dit biedt enthousiaste fairtrade
ondernemers een extra uitdaging en geeft hen een bijzondere titel die voor extra (pers)aandacht zorgt. Jullie kunnen als
werkgroep zelf deze titel toekennen of dit overlaten aan de Commissie Titeltoekenning. In de handleiding voor Fairtrade
Restaurants wordt precies uitgelegd waar een restaurant aan moet voldoen om de titel te bemachtigen. Daarnaast staan
er handige tips voor horecazaken in. De handleiding voor restaurants vind je op de website op het werkgroepengedeelte
van de website bij Hulpmiddelen onder het menu-item Handig.
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Binnen dit criterium maken we een onderscheid tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven. Met lokale maatschappelijke organisaties bedoelen we scholen, hogescholen, universiteiten, zorginstellingen, (sport)verenigingen, geloofs
gemeenschappen, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s). Onder lokale bedrijven verstaan we kantoren, zelfstandigen zonder personeel (zpp’ers), leveranciers of ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) zoals kapperszaken,
autohandelaren etc. In dit criterium gaat het dus niet om gemeentelijke instellingen.
Per gemeente is er een bepaald aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties nodig die eerlijke producten kopen en
gebruiken. Een bedrijf of organisatie moet minimaal eerlijke koffie en thee (eventueel te vervangen door fairtrade koffie en
cacao) schenken. Daarnaast stimuleert de lokale campagnewerkgroep hen om meer fairtrade producten te gebruiken. Het
aantal bedrijven en organisaties dat benodigd is om Fairtrade Gemeente te worden is vastgesteld aan de hand van het
inwoneraantal en staat in onderstaande tabel aangegeven.

Grote betrokkenheid van bedrijven of organisaties
Mocht je als werkgroep merken dat een organisatie erg graag meer wil doen dan alleen fairtrade producten gebruiken,
dan kun je vragen of ze mee willen helpen met de campagne. Scholen of (sport)verenigingen kunnen, als ze goed begeleid
worden, ook een steentje bijdragen door jullie als werkgroep te helpen bij de fairtrade meting. Ook kun je hen eventueel
wijzen op onze campagnes: Fairtrade Kerken, Fairtrade Scholen en Fairtrade Hogescholen/Universiteiten. In deze
campagnes hebben de organisaties hun eigen criteria waaraan ze moeten voldoen om een fairtrade titel te behalen.
Wil een bedrijf méér doen en in de landelijke schijnwerpers komen te staan, dan kun je hen wijzen op de Fairtrade@work
campagne van Stichting Max Havelaar. Daarmee moedigt de organisatie bedrijven aan om het aanbod van fairtrade
producten structureel te vergroten in de catering en op het werk. Het begint bij één keer per jaar een actie te organiseren
waarbij het bedrijf aandacht besteed aan eerlijke handel. Hiermee kunnen ze een Fairtrade@work award winnen. Maar het
uiteindelijke doel is natuurlijk structureel meer eerlijke producten op het werk.

Tips:
•	Sommige bedrijven of organisaties organiseren graag activiteiten of acties waardoor meer mensen, bijvoorbeeld werk
nemers, meer te weten komen over fairtrade of enthousiast worden over het kopen van eerlijke producten. Bij organi
saties is dat vaak makkelijker in te passen dan bij bedrijven. Stimuleer en ondersteun als werkgroep daarom de bedrijven
die aangeven een actie te willen organiseren.
•	Vraag bedrijven en organisaties om je werkgroep te helpen. Door werkgroeplid te worden of in natura de werkzaamheden van de werkgroep te sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van ruimte of vraag een
bevriend communicatiebureau om jullie communicatieplan te schrijven.
•	Stimuleer enthousiaste scholen en kerken om Fairtrade School of Fairtrade Kerk te worden. Jullie kunnen als werkgroep zelf
deze titel toekennen of dit overlaten aan de Commissie Titeltoekenning. In de handleiding voor Fairtrade Scholen en die
voor Fairtrade Kerken staat waar ze precies aan moeten voldoen om de titel te krijgen. Daarnaast staan er handige tips voor
hen in. De handleiding vind je op het werkgroepengedeelte van de website bij Hulpmiddelen onder het menu-item Handig.
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m 4:
Indicatoren voor het behalen van criteriu
zij eerlijke producten inkopen
• Bedrijven en organisaties kunnen aantonen dat
en gebruiken.
ade koffie en thee (eventueel te
• Bedrijven en organisaties gebruiken minimaal fairtr
keur ook andere producten, zoals
vervangen door fairtrade koffie en cacao), en bij voor
ade kerstpakketten.
fruit en zoetwaren in de kantine en bijvoorbeeld fairtr
re communicatiekanalen geeft
• Op hun website, in hun bedrijfsblad of via ande
producten gebruiken.
het bedrijf of de organisatie aan dat zij fairtrade

Criterium 5:
Media-aandacht

Ervoor zorgen dat de campagne lokaal aandacht krijgt en blijft houden is erg belangrijk. Dit kan door de media op te zoeken
of door een evenement te organiseren waardoor mensen betrokken raken bij eerlijke handel. Dit maakt de consument
duidelijk dat fairtrade in hun gemeente steeds makkelijker te vinden is en daar kunnen ze op inspringen door fair te gaan
consumeren. Daarnaast kan media-aandacht ook andere bedrijven of organisaties overtuigen mee te gaan doen in de campagne. Vaak wordt er gedacht: ‘nu kan ik niet achterblijven’. Een ander bijkomend voordeel van aandacht creëren voor de
campagne is dat het motiverend werkt voor de partijen die al meedoen. Zij kunnen zien dat hun bijdrage effect heeft: door
bewustere consumenten verkopen zij meer producten of krijgt hun bedrijf een positiever imago.

Criterium 5:

Aantal bedrijven en organisaties per branche

*

Inwoneraantal

Aantal bedrijven

Aantal maatschappelijke organisaties

Minder dan 10.000
inwoners
10.000 tot 30.000
30.000 tot 50.000
50.000 tot 80.000
80.000 tot 100.000
Groter dan 100.000

1
2
4
8 **
15 **
* / ** zie hieronder

2
4
8
15
30
*

Vanaf 100.000 inwoners geldt dat er voor elke volgende 50.000 inwoners of een deel daarvan, 1 bedrijf en 1 maatschappelijke
organisatie extra erbij komt.
** 	Maximaal drie van de bedrijven mogen zzp’ers zijn die een eigen kantoor hebben. Indien je al voldoet aan de minimale criteria voor de titel, kun je
natuurlijk wel meer zzp’ers stimuleren fairtrade te gebruiken.

Er wordt een strategie ontwikkeld om de campagn
e langdurig in
het nieuws te houden. Daarnaast wordt er een even
ement ge
organiseerd waarbij het publiek bij de campagne
betrokken raakt.
Door de pers te benaderen wanneer de werkgroep een mooi evenement organiseert zorg je ervoor dat de campagne
een enorme boost krijgt. De media zal waarschijnlijk berichten over deze leuke campagne en de deelnemers zien dat hun
bijdrage ook echt daadwerkelijk wat oplevert: in de media, maar door de media ook weer bij alle inwoners. Vandaar dat het
belangrijk is om de moeite die de werkgroep heeft gedaan om een evenement te organiseren ook concreet iets oplevert:
een artikeltje of een televisie- of radio-item. Zorg dat persberichten of verschenen artikelen weer terug te vinden zijn via de
lokale campagnepagina op de website van Fairtrade Gemeente. Op die manier kunnen inwoners altijd zien wat de Fairtrade
Gemeente campagne in hun gemeente heeft georganiseerd.
Het is duidelijk dat media-aandacht belangrijk is voor diverse doelen. Maar hoe krijg je nu de aandacht die je wilt hebben
en vasthouden? Daarvoor heb je een communicatieplan nodig. Eigenlijk is dit communicatieplan een onderdeel van het
algemene werkplan dat de werkgroep aan het begin van de campagne schrijft.
In dit communicatieplan noem je een aantal basisprincipes en werk je deze uit. Zo omschrijf je het doel (wat wil je bereiken) en de doelgroepen waarop je je de communicatie vooral wil richten en welke boodschap je wilt overbrengen. Deze
basisprincipes werk je uit door de strategie te bepalen: wat moet je doen om het doel te bereiken? Daarna werk je de
strategie uit in een plan van aanpak waarbij je bepaalt welke middelen de werkgroep gaat inzetten. In het plan neem je een
werkverdeling en planning op en voeg je een begroting toe. Een belangrijke tip: plan en begroot realistisch! Anders loop je
later tegen problemen aan. Op het werkgroepengedeelte op de website onder het kopje Handig staat een format van een
communicatieplan en voorbeelden van andere gemeenten.

Tips:
•	Zorg voor een mediapartner. Door samen te werken met een lokaal dag- of weekblad of de lokale omroep kan je meer
publiciteit krijgen. Leuk om een periodieke rubriek te hebben van bijvoorbeeld interviews met lokale ondernemers die
fairtrade producten gebruiken of verkopen.
•	Sociale media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn zijn een goede manier om aandacht te vragen voor je lokale
campagne. Media houden steeds vaker ook sociale media in de gaten voor werving van nieuws.

Indicatoren voor het behalen van criterium 5:
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Er is een knipselmap met een verzameling van artikelen of bijdragen aan radio of televisie. Er zijn
minimaal zes inhoudelijke artikelen verschenen of optredens in de media geweest.
Er bestaat een communicatieplan waarin staat: wat, wordt aan wie, waar en wanneer op welke
wijze gecommuniceerd?
Het publiciteitsevenement heeft plaatsgevonden.
De werkgroep zorgt ervoor dat hun eigen gemeente-pagina op www.fairtradegemeenten.nl
altijd up-to-date is. Daarnaast wijst de werkgroep inwoners van de gemeente, maar ook
media erop dat ze hier informatie kunnen vinden welke bedrijven, winkels en organisatie
er in hun gemeente meedoen aan de campagne.

13

Criterium 6:
MVO
Natuurlijk is het wenselijk dat iedereen fairtrade producten verkoopt, inkoopt of gebruikt, maar er zijn veel andere initiatieven die een andere insteek hebben dan fairtrade, maar wel maatschappelijk verantwoord zijn en bijdragen aan duurzaamheid. Denk aan: groene stroom, streekproducten en microkredieten. In deze campagne is het ook belangrijk om deze
initiatieven te stimuleren, dus bestaat er nog een ander criterium waar deze initiatieven onder geschaard kunnen worden:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wellicht zijn deze bedrijven of organisaties, die nu al op welke manier
dan ook bezig zijn een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, in de toekomst wél van plan om ook fairtrade als
belangrijk principe in hun organisatie op te nemen. Vandaar dat dit soort initiatieven kunnen meetellen in onze campagne,
maar dan niet in het kader van eerlijke handel, maar onder de kop MVO.

Criterium 6:
voor dat bedrijven of
De werkgroep zorgt er door initiatieven te nemen
ernemen (MVO) in hun eigen
organisaties Maatschappelijk Verantwoord Ond
n die in deze handleiding
bedrijfsvoering gaan opnemen. Van de initiatieve
minimaal één uitgewerkt. Een
worden aangereikt als mogelijkheden wordt er
initiatief wordt opgestart.
andere mogelijkheid is dat er een vergelijkbaar
De initiatieven die je als werkgroep kunt ondernemen worden hieronder uitgelegd, maar allereerst is het belangrijk om te
begrijpen wat MVO precies inhoudt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De definitie van MVO is: een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden.
Meer achtergrondinformatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kun je vinden via www.mvo-platform.nl,
onder ‘Wat is MVO?’. Daarnaast kun je als je verdere vragen hebt tijdens de voorbereiden of uitvoering van dit criterium
gebruik maken van de volgende kenniscentra:
• MVO-Nederland ➜ ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties
• MVO-platform ➜ is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties die MVO willen bevorderen,
in Nederland en in ontwikkelingslanden.
• De regionale Kamer van Koophandel ➜ ondersteunt bedrijven
• De Groene Zaak ➜ vertegenwoordigt duurzaam ondernemende werkgevers
• Duurzaam MKB ➜ onafhankelijk adviesorgaan over duurzaamheid voor bedrijven
Bedrijven die op zoek zijn naar een richtlijn voor MVO kunnen vanaf 2010 gebruik maken van ISO 26000. Deze ISO is geen
onafhankelijk certificaat dat je als bedrijf kan behalen, maar het bevat richtlijnen waar je op moet letten om te bekijken of
je het goed doet op MVO-vlak, en op welke vlakken je misschien nog kan verbeteren.

Mogelijke initiatieven
MVO kun je als werkgroep op verschillende manieren invullen. De handleiding MVO vind je op het werkgroepengedeelte
van de website bij Hulpmiddelen onder het menu-item Handig. In de handleiding voor MVO vind je uitgebreide informatie
over MVO en tips voor het invullen van het zesde criterium. De ene gemeente wil graag aandacht besteden aan FairFinance, de andere werkt graag aan een beter klimaat. Hieronder heeft de stuurgroep een aantal opties geformuleerd die je
als werkgroep als leidraad kan gebruiken. Daarnaast is het ook mogelijk om een eigen initiatief op te zetten van vergelijkbare grootte. Kijk als werkgroep bijvoorbeeld naar wat er op dit moment al in de gemeente wordt georganiseerd om MVO
onderwerpen op de kaart te zetten en zet je daar als werkgroep dan actief voor in. Pak de handleiding MVO erbij voor een
uitgebreide uitleg over maatschappelijk verantwoord ondernemen en om te bekijken of je het goed doet qua maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat je eventueel kunt verbeteren.
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Optie 1:
Winkels die producten verkopen die diverse wereldproblemen bestrijden
In een aantal branches bestaan er geen fairtrade producten. Die
branches hebben eigen productketens waar ook specifieke problemen in voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitsterven van
verschillende vissoorten of grootschalig kappen van bossen. Deze
problemen hebben effect op mensen wereldwijd. Vooral mensen
in ontwikkelingslanden worden hard getroffen door deze problemen. Er zijn een aantal initiatieven die zich richten op de oplossing van deze wereldproblemen. Die initiatieven die problemen in
internationale handel tegengaan in die ketens waar geen fairtrade
alternatief kan zijn. Denk aan vis met MSC keurmerk of hout met
FSC keurmerk. Kleding kan erkend zijn door Made By of Fair Wear
Foundation en/of van fairtrade gecertificeerd katoen gemaakt zijn.
Let op: Kledingwinkels die minimaal twee producten verkopen
met fairtrade gecertificeerd katoen mogen meetellen in criterium
drie. Indien de kleding die zij verkopen alleen erkend is door Made
By of Fair Wear Foundation, kunnen de kledingwinkels in dit zesde
criterium meetellen.
Welke keurmerken en initiatieven hieronder vallen, kan je vinden
in bijlage 2. In deze optie laat je zien dat jouw gemeente MVO
nastreeft door nieuwe winkels op te nemen (die nog niet eerder
genoemd zijn in een andere categorie) die minimaal twee van
deze producten verkopen. Het aantal winkels dat je minimaal
moet scoren in deze optie is afhankelijk van het inwoneraantal van
jouw gemeente.

Inwoneraantal
Kleiner dan 10.000
inwoners
10.000 tot 30.000
30.000 tot 50.000
50.000 tot 80.000
80.000 tot 100.000
100.000 tot 200.000
Groter dan 200.000
*

Aantal winkels
1
2
4
4
8
10
*

Vanaf 200.000 inwoners geldt voor elke volgende
50.000 inwoners of een deel daarvan, dat er 1 winkel
extra erbij komt.

Optie 2:
Stimuleer bedrijven en winkels met andere
duurzame initiatieven (MVO breed)
Naast de eerder genoemde fairtrade producten en initiatieven
als MSC, en FSC, bestaan er nog veel meer duurzame initiatieven.
Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat groene stroom gebruikt,
een eigen fonds heeft voor projecten in ontwikkelingslanden, of
een bedrijf dat heel bewust koffie drinkt met EKO keurmerk.
Kies je voor deze optie om het MVO criterium in te vullen, zorg er
dan voor dat er bedrijven in jouw gemeente zijn (die nog niet genoemd in een andere categorie) die op hun manier invulling geven
aan een betere wereld. Hoeveel bedrijven je hiervoor minimaal
moet scoren is afhankelijk van je inwoneraantal.

Inwoneraantal
		
Kleiner dan 10.000
inwoners
10.000 tot 30.000
30.000 tot 50.000
50.000 tot 80.000
80.000 tot 100.000
100.000 tot 200.000
Groter dan 200.000
*

Aantal bedrijven
en winkels
2
4
8
8
16
20
*

Vanaf 200.000 inwoners geldt voor elke volgende
50.000 inwoners of een deel daarvan, dat er 1 bedrijf
of winkel extra erbij komt.
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Optie 6:
Klimaat
Er bestaan initiatieven om klimaatvriendelijk of -neutraal te werken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van groene
stroom of acties om werknemers te stimuleren de lichten en computers uit te zetten als ze niet werken. Als werkgroep
kun je bedrijven aanmoedigen mee te doen. Neem voor ideeën bijvoorbeeld eens een kijkje op de website van het
Klimaatverbond.

	Optie 3:
FairFinance
In een aantal branches bestaan er geen fairtrade producten. Die branches hebben eigen productketens waar ook duurzame handelsrelaties worden opgebouwd, waar mensen in ontwikkelingslanden van kunnen profiteren en investeren
in hun eigen toekomst. Stimuleer bedrijven, maar ook je lokale overheid om te beleggen in microkredieten. Bijvoorbeeld de organisatie Oikocredit heeft hier goede en waardevolle informatie en programma’s voor.

Optie 7:
Bedenk je eigen initiatief
Je kunt natuurlijk ook je eigen MVO initiatief bedenken. Maar: het moet wel vergelijkbaar zijn met een van bovenstaande
opties. Twijfel je of jouw initiatief mee kan tellen in dit criterium? Neem dan contact op met het campagnesecretariaat.

	Optie 4:
Debattenreeks over MVO
De werkgroep organiseert zelf een debattenreeks over MVO onderwerpen. Je kunt als werkgroep ook kijken of je
gebruik kunt maken van een regionale bedrijvencontactdag om daar de campagne onder de aandacht te brengen.
Deze bedrijvencontactdagen worden in diverse provincies georganiseerd, dus kijk of en wanneer er één bij jou in de
regio wordt georganiseerd en neemt contact op met de organisatie.
Als je op zoek bent naar een leuk onderwerp voor de debattenreeks of een presentatie op een bedrijvencontactdag,
denk dan bijvoorbeeld aan de ISO 26000 richtlijn.

	Optie 5:
MVO award
Ontwikkel een lokale MVO award. Deze award kun je
jaarlijks uitreiken aan een organisatie of bedrijf die in
jullie gemeente, volgens jullie, het beste laat zien dat
winst maken en werken aan duurzaamheid heel goed
samengaan. Op deze manier breng je MVO onder de
aandacht en stimuleer je bedrijven om ook hiermee
aan de slag te gaan. Voor extra media-aandacht is
het belangrijk om een onafhankelijke jury samen te
stellen en een lokale bekendheid (bijvoorbeeld de
burgemeester) de award uit te laten reiken.

16

Indicatoren:
De werkgroep geeft invulling aan het MVO criterium door minimaal één van de zes opties in de
handleiding uit te werken; of door een gelijkwaardig ander initiatief op te zetten. De werkgroep
heeft een actieve rol in de uitwerking van deze optie door bijvoorbeeld het initiëren, promoten of
ondersteunen van een duurzaam initiatief.
Winkels en bedrijven die meetellen in het criterium MVO kunnen niet uitdragen dat zij een fairtrade
winkel zijn. Ze gebruiken of verkopen immers geen fairtrade producten. Je kunt deze winkels op een
eigen manier belonen. Bijvoorbeeld met een speciale MVO raamsticker voor bedrijven en
organisaties die zich inzetten voor een betere wereld.
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Plan ruim van tevoren de titeluitreiking en geef dit ook aan de stuurgroep door, zodat die ervoor kan zorgen dat er eventueel een jurylid de titel kan uitreiken aan de gemeente. Natuurlijk wordt het een groots evenement waarbij je alle bedrijven,
organisaties, scholen en anderen die hebben bijgedragen aan de campagne betrekt. Deze uitreiking is naast een groots
feest natuurlijk ook een groots media-evenement. De redacties willen ruim op tijd weten wanneer een dergelijk evenement
plaatsvindt en er het liefst ook aan herinnerd worden zodat ze het niet zullen missen.

Na de titeluitreiking…
Ook nadat de gemeente de titel heeft behaald is het zaak actief te blijven, want de titeluitreiking is geen eindstation. Er
kunnen altijd meer mensen worden overtuigd om eerlijk te gaan consumeren of hun bedrijf of organisatie meer fair te maken. Zorg ervoor dat hun aandacht vastgehouden wordt en zoek nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Kijk of er jaarlijkse
evenementen georganiseerd kunnen worden en welke mediagelegenheden de werkgroep kan creëren. Ook is het belangrijk
dat de lokale webpagina up-to-date wordt gehouden. Welke winkels zijn over de streep getrokken? Welke leuke evenementen staan er in de planning? Op die manier houd je inwoners en deelnemende bedrijven en organisaties enthousiast over
fairtrade.

➔

➔

Voldoe je aan alle criteria van deze campagne? Tijd
om de titel aan te
vragen! Check goed of de gemeente echt aan alle
criteria voldoet en vul
online alle benodigde gegevens in. Op de website
vind je de maandelijkse
data voor wanneer je de aanvraag voor de titel kunt
indienen.
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CRITERIUM 1T/M5

KIES VOOR FAIRTRADE

Kies voor fairtrade producten. Deze zijn onder eerlijke
en duurzame voorwaarden verhandeld. Zo worden bij
fairtrade het recht op vakbonden en het verbod op
gedwongen- of kinderarbeid nageleefd. De boeren en
producenten ontvangen een eerlijke beloning voor hun
werk en produceren volgens strenge milieucriteria.
Ook zorgt fairtrade voor langdurige handelsrelaties,
zodat de boeren en producenten kunnen investeren
in zichzelf, hun familie, en in de gemeenschap
waarin zij leven.

Vergeet niet ieder jaar de titel te herbevestigen. Bij het opnieuw aanvragen van de titel wordt gekeken wat er het afgelopen
jaar is georganiseerd en wat er in de planning staat. En of de werkgroep aan de slag is gegaan met de uitdagingen die de
jury heeft meegegeven. Zodra de titel weer is toegekend is dat natuurlijk ook een mooie gelegenheid voor een feestje en
media-aandacht.
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Ga een stapje verder
en breng fairtrade dichtbij!
www.fairtradegemeenten.nl
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ade bos
Bijlage 2: Wegwijzer voor het grote fairtr
Er komen steeds meer producten op de markt met een label, een keurmerk of een verklaring dat het product duurzaam
zou zijn. Maar, hoe herken je als consument in dit grote woud nu de fairtrade producten? Voortbordurend op bijlage 1,
staan in onderstaande tabellen opgenomen welke merken, keurmerken en winkels onder iedere categorie vallen.

Criterium 1 t/m 5: Fairtrade
In criterium 1 tot en met 5 worden alléén fairtrade initiatieven ondersteund. Hieronder vallen alleen die merken, keurmerken en winkels die handelen volgens de internationaal afgesproken fairtrade criteria. Bijvoorbeeld:

Initiatief:

Herkenbaar door:

Producten:

Meer informatie:

Keurmerk:
Stichting Max
Havelaar

Het keurmerklogo

Koffie, thee,
chocolade, fruit,
katoen, rijst, wijn,
suiker, bloemen etc.

www.maxhavelaar.nl (zie ook
de product-zoekmachine)
www.fairtrade.net

Erkenning:
World Fair Trade
Organisation
(WFTO)

WFTO erkent haar eigen
leden als zijnde fairtrade.
De producten dragen geen
label, maar de leveranciers
mogen het logo van WFTO
in hun communicatie
gebruiken.

Divers (cadeaus,
sieraden, vazen,
speelgoed, etc)

www.wfto.com (klik rechtsbovenin op de pagina op ‘find
a supplier’)

Winkel en
erkenning:
Landelijke
Vereniging van
Wereldwinkels
(LVWW)
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Het logo op de gevel

Cadeaus, sieraden,
vazen, speelgoed,
etc.

www.wereldwinkels.nl
(onder het kopje links staan
alle erkende importeurs).

Criterium 1 t/m 5: Fairtrade+
Een product is alleen Fairtrade+ wanneer een product niet alleen maar voldoet aan bovenstaande kenmerken, maar
daarnaast ook voldoet aan aanvullende normen voor bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of milieu. Hieronder vallen
bijvoorbeeld koffie die zowel fairtrade als biologisch gecertificeerd is, speelgoed uit de Wereldwinkel dat daarnaast
gemaakt is van FSC-hout, of een kledingstuk gemaakt van fairtrade gecertificeerd katoen en daarnaast erkend is door
bijvoorbeeld Fair Wear Foundation.

Criterium 6: Diverse wereldproblemen
In een aantal branches bestaan er geen fairtrade producten. Die branches hebben eigen productketens waar ook specifieke problemen in voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het uitsterven van verschillende vissoorten of grootschalig kappen
van bossen. Deze problemen hebben effect op mensen wereldwijd. Vooral mensen in ontwikkelingslanden worden hard
getroffen door deze problemen. Er zijn een aantal initiatieven die zich richten op de oplossing van deze wereldproblemen. In onderstaande tabel staan die labels opgenomen die problemen in internationale handel tegengaan in die ketens
waar geen fairtrade alternatief kan zijn.

Initiatief:

Winkel:
WAAR

Het logo op de
gevel

Divers (eten, drinken
en handnijverheid)

www.ditiswaar.nl

Merk:
Fair Trade Original

Het logo op het
product. De
producten zijn
te koop in o.a.
supermarkten en
Wereldwinkels.

Breed assortiment
Food (koffie, een
culinair assortiment en
ontbijtproducten) en
Gifts & Living

www.fairtrade.nl
www.fairforward.nl

Producten:

Meer informatie:

Keurmerk:
MSC voor vis
(Marine
Stewardship
Council)

Het
keurmerklogo

vis

www.msc.org

Keurmerk:
FSC (Forest
Stewardship
Council)

Het keurmerklogo

Hout en papier

www.fscnl.org

Erkenning:
Fair Wear
Foundation

De producten zijn niet
herkenbaar
aan een
label. De
organisatie
heeft wel
een overzicht van
deelnemers op de
website staan.

Kleding, inclusief
bedrijfskleding en
sportkleding

www.fairwear.nl

Erkenning:
Made By

Het label op het
product

Kleding, inclusief
bedrijfskleding en
sportkleding

www.made-by.nl

Een aantal importeurs
werken samen in Centrum
Mondiaal:
www.centrummondiaal.nl

De LVWW erkent en
controleert importeurs en
niet de producten zelf. De
producten zijn zelf dus niet
gelabeld als fairtrade. Een
overzicht van de erkende
leveranciers vind je op
de website van de
wereldwinkels.

Herkenbaar door:
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Criterium 6: MVO breed
Naast alle bovengenoemde initiatieven, zijn er natuurlijk nog veel meer initiatieven die werken aan een betere wereld.
Deze dragen niet alleen altijd een herkenbaar logo of keurmerk, maar we hebben er toch een aantal voor je op een rij
gezet in onderstaande tabel.

Initiatief:

Herkenbaar door:

Producten:

Meer informatie:

Keurmerk:
EKO

Het keurmerklogo

Producten:
Biologische producten

Meer informatie
www.eko-keurmerk.nl

Keurmerk:
Rainforest Alliance

Het keurmerklogo

Koffie, thee, cacao,
fruit en bloemen

www.rainforest-alliance.org

Keurmerk:
Utz Certified

Het keurmerklogo

Koffie, thee, palmolie
en cacao

www.utzcertified.org

Colofon
Tekst
Lara Peters en Mélinda Choo
Vormgeving
Torsten van Geest, Paraaf vormgeving

Initiatieven in deze categorie die geen logo of keurmerk dragen zijn bijvoorbeeld groene stroom, FairFinance (bijvoorbeeld microkredieten) of klimaatneutraal.

De Fairtrade Gemeente campagne is
een initiatief van ICCO, de Landelijke
Vereniging van Wereldwinkels en
Stichting Max Havelaar.

Mede mogelijk gemaakt door:
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Vragen of nieuwsgierig?
Kijk voor meer informatie op www.fairtradegemeenten.nl om te kijken of er een
Fairtrade Gemeente werkgroep in jouw gemeente actief is. Of mail naar info@fairtradegemeenten.nl

6 Sluiting
1 Concept Besluitenlijst raadscommissie 11 juni 2019 Middelen.docx

BESLUITENLIJST
VAN DE
OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN
VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM
GEHOUDEN OP
DINSDAG 11 JUNI OM 21.105 UUR
IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

1 van 3
Besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissie Middelen van 11 juni 2019

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 11 juni 2019 om
21:15 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de raadscommissie Burgerzaken.
Parallel vergadert de raadscommissie Ruimte & Techniek en aansluitend de raadscommissie ABA in de
burgemeester Quint zaal.
Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via de griffie.

AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN:
Voorzitter:

Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)

Burger-commissieleden:

Mw. C.O. Helder (BBB Lijst Palmen)
Dhr. N. Renkens (PAK)
Dhr. M.S.R. Mevis (VVD)
Dhr. H.G. Schoenmakers (BCD)
Dhr. T.G.F. Lückers (Lijst Borger)
Mw. V.J.G.M. Braam (PvdA)
Dhr. G. van Breemen (CDA)
Dhr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen)
Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Dhr. G.M.E. Gerards (BCD)
Mw. K.E. Coenen (SP)
Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA)
Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
Dhr. de Rijck en Dhr. Houben
Dhr. D.G.M.G. Franssen
Dhr. J. Demarteau, Mw. J. Joosten en Dhr. R. Zinken
Geen
Geen

Raadsleden:

College:
Notulist:
Ambtelijke ondersteuning:
Externe ondersteuning:
Participanten:

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 21:50 uur.
Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst commissie Middelen d.d. 7-5-2019
De besluitenlijst van 7 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019)
De toezeggingenlijst met de nummers 2, 6, 7, 12 (2019), 41 (2017) en 105 (2015) is akkoord. De toezeggingen
worden als afgedaan beschouwd.
Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht zijn er geen mededelingen van de portefeuillehouders
In het kader van de Passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties:
Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
Er is geen terugkoppeling.
Agendapunt 3: Het Gegevenshuis Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019, begroting 2020 en
meerjarenraming 2020-2023; Gemeenteblad 2019/46
Wethouder de Rijck beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer Demarteau.
Toezegging 17 (11-6-2019) Informatie moment Gegevenshuis
Wethouder de Rijck zegt toe:
Middels een informatieavond of informatiebrief te informeren over het Gegevenshuis (o.a. werkwijze, innovatie)
daarbij rekening houdend met de vraag van de VVD fractie om inzicht te geven in de gerealiseerde kostenbesparing
voor Brunssum.
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De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
De gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" te berichten dat wordt ingestemd met de voorlopige jaarrekening
2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het
Gegevenshuis".
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 4:
Wethouder Houben beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw Joosten.
Toezegging 18 (11-6-2019) diverse vragen BSGW
Wethouder Houben zegt toe:
De volgende vragen te (laten) beantwoorden:
Waarom is er geen voormelding gedaan in 2018?
Jaarrekening p. 24/25 m.b.t. ingebrekestelling: wat is het bedrag van het risico / waarom is het niet in te schatten?
Jaarrekening p. 12/13: welke beheermaatregelen worden genomen om te voorkomen dat risico’s zich voordoen?
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020
- 2024 en de BsGW de volgende zienswijze toe te sturen:
- Proceskosten:
Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 miljoen maar handhaving van
de proceskosten op het huidige niveau van € 1,3 miljoen. De BsGW verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan
indienen maar wij zien geen redenen om vooruitlopend daarop het budget voor de proceskosten nu al te verhogen.
- Post onvoorzien:
Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van € 70.000,- tot € 100.000,i.p.v. de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. In de begroting 2018 was de hoogte van de post
onvoorzien € 70.000,-. Argument voor een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020.
Naast alle voorziene ontwikkelingen en risico's heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 ook rekening gehouden
met ontwikkelingen en risico's waarvan de effecten nog een mate van onzekerheid hebben.
- Weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een GR enkel hoeft te
beschikken over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelingen en tegenvallers op te kunnen vangen.
Door het indexeren van de kosten wordt het risico op overschrijding al beperkt. Verder ontvangen wij graag een
toelichting op het bedrag van de frictiekosten € 480.000,- dat is opgenomen in de berekening van het
weerstandsvermogen. Naar onze mening hoort dit bedrag thuis onder de financiële afwikkeling van het
Ondernemingsplan.
De commissie adviseert met uitzondering van de fractie PAK het voorstel als “bespreekstuk” te behandelen in de
raad.
Agendapunt 5:
Wethouder Houben beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer Zinken.
De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:
Besluit:
Het college definitief opdracht te geven de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen.
De commissie adviseert unaniem het voorstel als “akkoordstuk” te behandelen in de raad.
Agendapunt 4: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.18 uur.
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