Overeenkomst tussen de Hoogheemraadschappen van Rijnland, van Schieland en de
Krimpenerwaard en van Delfland betreffende de uitvoering van financieel-administratieve
werkzaamheden onder kosten voor gemene rekening
De ondergetekenden/partijen:
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard,
gevestigd te Rotterdam, te dezen krachtens artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door
de heer A.J.B. van der Klugt, namens de dijkgraaf, handelend ter uitvoering van het op [datum] door het
College van dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluit met kenmerk [nummer],
verder te noemen: Schieland en de Krimpenerwaard;
en
2. De publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Rijnland, gevestigd te Leiden, te
dezen krachtens artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door de heer R.A.M. van der
Sande, handelend in de hoedanigheid van dijkgraaf ter uitvoering van het op 15 mei 2018 door het
College van dijkgraaf en hoogheemraden genomen besluit met kenmerk (Corsanummer) 18.044871
verder te noemen: Rijnland;
en
3. De publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd te Delft, te
dezen krachtens artikel 95 van de Waterschapswet vertegenwoordigd door de
heer M. Smits, namens de dijkgraaf, handelend ter uitvoering van het op 22 november 2018 door de
Verenigde Vergadering genomen besluit met kenmerk [nummer],
verder te noemen: Delfland;
Overwegen het volgende:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

de dagelijkse besturen van partijen hebben op basis van de in het najaar van 2013 door hen getekende
intentieverklaring afgesproken het project herautomatisering van financieel-administratieve processen
gezamenlijk uit te voeren;
partijen hebben in het kader van de ontwikkeling en professionalisering van de financieeladministratieve processen vergelijkbare doelstellingen;
partijen hebben eenzelfde geautomatiseerd systeem voor de financiële administratie aangeschaft;
Rijnland en Schieland hebben op basis van de hierboven genoemde intentieverklaring in december
2015 een overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter uitvoering van de financieeladministratieve functies gesloten en hebben per 1 januari 2016 een gemeenschappelijke organisatieeenheid voor de financieel- administratieve functies;
deze samenwerking is in lijn met het bestuursakkoord Water, waarin wordt gevraagd om
efficiencyvoordelen te bewerkstelligen, onder andere door meer samen te werken;
Delfland wenst per 1 januari 2019 aan te sluiten bij de samenwerking;
het doel van de samenwerking ligt op het gebied van de vergroting van de effectiviteit en efficiëntie in
het uitvoeren van de financieel-administratieve werkzaamheden en door de samenwerking wordt
verwacht financieel-administratieve voordelen te behalen op kosten en kwaliteit. Daarnaast wordt
gestreefd naar het verminderen van de kwetsbaarheid door een beperkte bezetting;
een goede uitvoering van de financieel-administratieve taken is belangrijk voor de bedrijfsvoering en
sturing van de elk van de drie partijen en vormt de basis voor rapportage aan bestuur en directie.
Schieland en de Krimpenerwaard stelt voor de werkzaamheden het personeel beschikbaar, betaalt dus
in eerste instantie de kosten en is daarmee “penvoerder”;

Komen het navolgende overeen:
Een overeenkomst van kosten voor gemene rekening aan te gaan onder de navolgende bepalingen:
Artikel 1

Naam

1. De overeenkomst is genaamd: “Overeenkomst tussen de Hoogheemraadschappen van Rijnland, van
Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland betreffende de uitvoering van financieeladministratieve werkzaamheden onder kosten voor gemene rekening, hierna te noemen: de
Overeenkomst”.
Artikel 2

Te behartigen belang

1. De Overeenkomst wordt gesloten om per 1 januari 2019 een organisatie-eenheid voor de uitvoering van
financieel-administratieve werkzaamheden in te richten met de intentie voordelen te behalen door het
vergroten van de kwaliteit (effectiviteit en efficiëntie) van de financieel-administratieve processen, door
kostenvermindering per partij door schaalvoordelen, alsmede om de kwetsbaarheid te verminderen.
Artikel 3

Uit te voeren werkzaamheden

1. Ter behartiging van het in artikel 2 genoemde belang, worden voor gemene rekening de kosten en de
financiële gevolgen van risico’s gedeeld en onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
deelnemende hoogheemraadschappen financieel-administratieve werkzaamheden verricht.
2. De werkzaamheden behelzen:
a. het delen van kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling en procesoptimalisatie;
b. het vormen en hebben van een gemeenschappelijke organisatie-eenheid voor de uitvoering van de
financieel-administratieve processen.
Artikel 4

Organisatie-eenheid

1. Met de inrichting van de gemeenschappelijke organisatie-eenheid voor de uitvoering van financieeladministratieve processen ontstaat er een eenheid binnen de organisatie van Schieland en de
Krimpenerwaard die voor de hoogheemraadschappen de (financiële) administratie verzorgt.
2. De onder artikel 3, lid 2 genoemde organisatie-eenheid zal gevestigd zijn in Rotterdam, op het kantoor
van Schieland en de Krimpenerwaard.
3. Schieland en de Krimpenerwaard is na de oprichting per 1 januari 2019 penvoerder voor de organisatieeenheid. Onder penvoerder voor de organisatie-eenheid wordt verstaan het uitvoeren van de
verslaglegging voor de organisatie-eenheid, het voorbereiden van vergaderingen en het monitoren van
de opvolging van acties.
4. De organisatie-eenheid bevat geen rechtspersoonlijkheid en heeft geen eigen personeel. Het personeel
werkzaam bij de organisatie-eenheid zal op de loonlijst van Schieland en de Krimpenerwaard vermeld
staan.
5. Schieland en de Krimpenerwaard betaalt aan de werknemers van de organisatie-eenheid salaris en
emolumenten overeenkomstig de bij die partij geldende personele regelingen en belast een evenredig
deel conform de in deze overeenkomst vastgelegde verdeelsleutel door aan de partijen Rijnland en
Delfland.
6. Uiterlijk 31 december 2018 zal invulling zijn gegeven aan de personele samenstelling en consequenties
van de vorming van de gezamenlijke organisatie-eenheid door de hoogheemraadschappen.
7. De personele samenstelling zoals genoemd in bijlage 1 verricht werkzaamheden voor de drie
hoogheemraadschappen.

Artikel 5

Beleid en toezicht

1. De directies van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard geven de leiding aan de
deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden onder deze overeenkomst.
2. De directies van de hoogheemraadschappen stellen schriftelijk het beleid vast voor de taken van de
gemeenschappelijke organisatie-eenheid voor de uitvoering van financieel-administratieve processen
en zien toe op de uitvoering ervan.
3. Er wordt door de directie van Schieland en de Krimpenerwaard een intern werkreglement vastgesteld
voor de (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers op de financiële
administratie.
4. Jaarlijks vindt ten minste tweemaal directie-overleg plaats en voorts zo vaak als tenminste twee van de
drie partijen dat nodig achten.
5. Het voorzitterschap en het secretariaat van het overleg rouleren jaarlijks over partijen, voor 2019 te
beginnen met Rijnland, in 2020 Schieland, in 2021 Delfland en zo verder.
6. In het directie-overleg worden beslissingen bij unanimiteit genomen.
7. Het directie-overleg stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast, waarin onder andere
wordt geregeld de wijze van vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Daarbij kan geen
wijziging worden gebracht in hetgeen in deze overeenkomst is geregeld.
8. Schieland stelt telkens voor het directie-overleg een rapportage op met ten minste een overzicht van de
bestede middelen en een prognose van het resultaat en zendt dit tijdig ter kennisneming aan Rijnland
en Delfland.
Artikel 6

Kosten

1. De kosten voor gemene rekening zijn als volgt samengesteld:
a. personele kosten en
b. beheer- en overige kosten,
zoals opgenomen in bijlage 1, en
c. financiële risico’s (onder meer artikel 8).
2. Partijen verdelen de kosten voor gemene rekening als volgt:
Rijnland
40%,
Delfland
40%,
Schieland en de Krimpenerwaard
20%.
3. Schieland en de Krimpenerwaard stelt vóór 1 juni van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de
begroting ziet, voor de kosten voor gemene rekening een begroting op en zendt deze ter informatie aan
de andere partijen. Deze begroting wordt door de directies van de waterschappen gezamenlijk
vastgesteld.
4. Schieland en de Krimpenerwaard stelt vóór 1 maart van ieder jaar over het voorgaande jaar, een
eindafrekening op aangaande de kosten voor gemene rekening en zendt deze ter informatie aan de
andere partijen. Deze eindafrekening dient als basis voor de kostenverdeling.
5. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op het vaststellen van de financiële verhoudingen tussen
de hoogheemraadschappen in geval van verrekening van de kosten die met deze overeenkomst zijn
gemoeid en, in geval van het opstellen van een liquidatieplan bij opzegging of beëindiging van de
overeenkomst.
6. Genoemde vooraf vastgestelde percentages zullen vervolgens jaarlijks worden toegepast op de door
Schieland en de Krimpenerwaard gemaakte werkelijke kosten en de financiële gevolgen van risico’s
zoals bedoeld in artikel 3.
De te verdelen kosten van de gemeenschappelijke organisatie-eenheid voor de uitvoering van financieeladministratieve processen zijn gespecificeerd in bijlage 1.

Artikel 7

Voorschot

1. Rijnland en Delfland betalen aan Schieland en de Krimpenerwaard eenmaal per jaar een voorschot in
hun aandeel in de jaarlijkse kosten, zoals deze in de vastgestelde begroting zijn geraamd. Schieland en
Krimpenerwaard stelt de hoogte van de voorschotten direct na vaststelling van de begroting vast.
2. Het voorschot bedraagt 100% van het aandeel van partijen in de jaarlijkse kosten en wordt voldaan vóór
1 juli van het betreffende boekjaar.
3. Vaststelling van de definitieve bijdrage van de overige hoogheemraadschappen vindt jaarlijks plaats
binnen vier weken na vaststelling van de jaarrekening door Schieland en Krimpenerwaard. Binnen vier
weken na vaststelling van de definitieve bijdrage door Schieland en Krimpenerwaard vindt betaling
plaats.
Artikel 8

Gedeelde risico’s

1. De kosten voortvloeiend uit de in dit artikel genoemde gebeurtenissen of risico’s worden verdeeld over
partijen conform de verdeelsleutel vermeld in art. 6.2.
2. Indien door wetswijziging of anderszins het uitvoeren voor gemene rekening van de taken genoemd in
artikel 3 niet langer is toegestaan, waardoor de hiermee belaste werknemers van Schieland en de
Krimpenerwaard werkloos (dreigen te) raken, de kosten voor onder andere in het kader van
herplaatsing binnen of buiten Schieland en de Krimpenerwaard, suppletie als gevolg van wettelijke
voorschriften (SAW) en kosten voor uitvoering van een sociaal plan en/of sociaal statuut dat in
voornoemde situatie wordt opgesteld of moet worden opgesteld.
3. Dit geldt tevens in het geval dat het team wordt opgeheven in overeenstemming met art. 11 en een
liquidatieplan wordt opgesteld. Er zal door Schieland en de Krimpenerwaard naar worden gestreefd het
personeel te (her-) plaatsen bij partijen, waarbij het uitgangspunt is dat personeel dat afkomstig is van
Rijnland en Delfland daar zal worden teruggeplaatst en personeel dat afkomstig is van Schieland en de
Krimpenerwaard daar zal blijven werken. Indien dit om economisch financiële redenen dan wel andere
redenen niet mogelijk is, wordt overgegaan tot het opstellen van een sociaal plan/en of sociaal statuut.
4. Indien een medewerker belast met uitvoering van de in artikel 3 genoemde taken ziek wordt en/of
arbeidsongeschikt raakt, de kosten van verzuimbegeleiding, re-integratie, WIA, Arbowet en andere
zaken of wetgeving in dit kader.
Artikel 9

Archief

1. Schieland en de Krimpenerwaard draagt zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig het bepaalde
bij of krachtens de wettelijke voorschriften daaromtrent.
Artikel 10

Duur en evaluatie van de overeenkomst

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Voor opzegging van de Overeenkomst door één van partijen wordt een opzegtermijn van tenminste één
jaar in acht genomen. Gedurende twee jaren na het sluiten van de Overeenkomst is opzegging niet
mogelijk.
3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in het tweede lid, wordt een liquidatieplan
opgesteld.
4. Indien de Overeenkomst door één partij wordt opgezegd, wordt allereerst getracht in overleg tussen
partijen een deskundige aan te wijzen aan wie de opdracht wordt verleend een liquidatieplan op te
stellen. De deskundige dient daarbij uit te gaan van c.q. rekening te houden met de percentages
genoemd in artikel 6 lid 2.
5. Directies van partijen evalueren deze samenwerking twee jaar na inwerkingtreding van de
Overeenkomst. Deze evaluatie wordt ter kennisneming voorgelegd aan de colleges van partijen.

Artikel 11

Toetreding

1. Andere waterschappen (of derden) kunnen niet toetreden tot de Overeenkomst aangezien dan de
kostenverdeelsleutel wordt gewijzigd.
2. Indien een derde wenst toe te treden tot de samenwerking, dient de Overeenkomst te worden
beëindigd en nieuwe overeenkomst kosten voor gemene rekening tussen de gegadigden te worden
aangegaan.
Artikel 12

Geschillen

1. Een Partij die meent dat een geschil betreffende of een gebrek in de naleving van de afspraken uit de
Overeenkomst bestaat, deelt dat schriftelijk aan de andere Partij mee. Die mededeling bevat een
beschrijving van het geschil en een voorstel voor een oplossing.
2. De andere Partij antwoordt schriftelijk binnen twee weken op de mededeling als bedoeld in het eerste
lid, desgewenst met een alternatieve oplossing.
3. Partijen treden in geval van een daarna voortdurend geschil zo spoedig mogelijk in overleg.
4. Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen, kan de Partij die dat wenst, het geschil
voorleggen aan de rechter.
Artikel 13

Totstandkoming aanvullingen en wijzigingen

1. De Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen inzake de kosten voor gemene rekening inzake
financieel-administratieve werkzaamheden en vervangt alle voorafgaande afspraken, mochten die
tegenstrijdig zijn met het in de Overeenkomst bepaalde.
2. Wijziging van en aanvulling op de Overeenkomst is slechts van kracht voor zover zij schriftelijk tussen
Partijen is overeengekomen.
3. Indien een bepaling van de Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de Overeenkomst voor het
overige van kracht blijven.
4. Partijen zullen over de bepaling die niet rechtsgeldig is, overleg plegen, teneinde een vervangende
bepaling overeen te komen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de
te vervangen bepaling.
5. De in artikel 6 lid 2 vermelde verdeelsleutel kan niet worden gewijzigd.
Uitleg: De ter zake van de kosten vooraf overeengekomen verdeelsleutel kan nadien niet worden gewijzigd
en/of aangepast worden aan eventueel gewijzigde feitelijke omstandigheden. Dit vloeit voort uit de
voorwaarde dat deze verdeelsleutel voorafgaand aan de te maken kosten moet zijn overeengekomen.
Artikel 14

Slotbepalingen

1. De Overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2019.
2. De overeenkomst van kosten voor gemene rekening ter gemeenschappelijke uitvoering van de
financieel-administratief functies door de Hoogheemraadschappen van Rijnland en van Schieland en
de Krimpenerwaard die in december 2015 is vastgesteld en het addendum FA dd. 6 december 2016,
eindigen op de dag dat onderhavige overeenkomst in werking treedt.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend,
te Rotterdam
op ****
het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
de dijkgraaf, namens deze,
de hoogheemraad,

A.J. B. van der Klugt

te Leiden
op ****
het Hoogheemraadschap van Rijnland
de dijkgraaf,

R.A.M. van der Sande
te Delft,
op ****
het Hoogheemraadschap van Delfland
de dijkgraaf, namens deze,
de hoogheemraad,

M. Smits

