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Betreft

: Resultaat onderzoek opbouw loonkosten

Geacht college,

Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020 is door de FUMO geconstateerd dat de begrote
loonkosten per fte in de begroting van 2019 voor een te laag bedrag waren meegenomen. Het gaat
hierbij om een afwijking van 4.1%. De financiele impact hiervan is ca € 300.000. Dit verschil is
meegenomen in de begrotingswijziging 2019.
Als dagelijks bestuur van de FUMO hebben wij HZG Accountants & Adviseurs gevraagd onderzoek te
doen naar de oorzaak van het verschil. Tevens is gevraagd of de berekening van de loonkosten die
wij hanteren bij de ontwerpbegroting 2020 correct is.
Het onderzoek door HZG heeft inmiddels plaatsgevonden en hierbij willen wij u informeren over de
uitkomsten.
Bevindingen en conclusies
HZG heeft haar bevindingen weergegeven in een rapport van feitelijke bevindingen. Het kenmerk van
een rapport van feitelijke bevindingen is dat hierin alleen bevindingen worden opgenomen. Het is de
bedoeling dat de opdrachtgever op basis hiervan zelf een oordeel vormt en een conclusie trekt.
Op basis van de bevindingen van HZG, trekt het dagelijks bestuur de volgende conclusies.
1.
2.

De berekening van de loonkosten zoals deze is gehanteerd in de ontwerpbegroting 2020 en
daarvan afgeleid ook de begrotingswijziging 2019 is correct.
Bij het opstellen van de begroting 2018 (begin 2017) is de fte-grondslag voor de
oorspronkelijke berekening foutief vastgesteld. Dit verklaart ongeveer de helft van het verschil.
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De andere helft wordt veroorzaakt doordat de werkelijke loonstijging over de periode 201720182% hoger was dan geraamd.
Het algemeen bestuur is in haar vergadering van 4 juli jongstleden over het bovenstaande
geInformeerd. Ook heeft het algemeen bestuur de begrotingswijziging 2019, met daarin de correctie
van de loonkosten, vastgesteld.
Relevante informatie voor gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van WF
Bij de regionale informatiebijeenkomsten is het voorgaande expliciet aan de orde geweest. Daarbij is
ons gevraagd om de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur te informeren over
de uitkomsten.
Het is primair aan uw college om uw gemeenteraad / Provinciale Staten / algemeen bestuur te
informeren. Hierbij vragen wij u dat te doen. Daarbij kunt u gebruik maken van deze brief.

Heeft u vragen?
Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer Robert Onderstijn via
ronderstijn fumo.nlof 0566 — 750 392.

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de FUMO,

Mevrouw M. Waanders,
voorzitter
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si 6iarit/directeur
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