RAADSVERGADERING d.d. 7 juni 2018
Zaaknummer

Z-18-025364

Voorstelnummer

DOC-18-066733

Onderwerp

Zienswijze wijziging kostenverdeelsleutel SSC DeSom

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Frank Streng

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 1 mei 2018;
gelet op het advies van de Commissie Bestuur en Middelen;
overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen op financiële rapportages van
de gemeenschappelijke regelingen uit te brengen;

besluit
Een positieve zienswijze te geven op het voorstel tot wijziging van de kostenverdeelsleutel SSC
DeSom

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 juni 2018 .

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Zienswijze wijziging kostenverdeelsleutel DeSom

Aanleiding
SSC DeSom belast de kosten die ze maakt door aan haar deelnemers. De wens leeft te komen tot
een nieuwe, vereenvoudigde, kostenverdeling die is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- eenvoudig te berekenen
- transparant
- voorspelbaar
- eenduidig voor eigenaren (gemeenten) en klanten (WerkSaam)
- solidariteitsbeginsel

Voorstel
1. Een positieve zienswijze af te geven over het voorstel wijziging kostenverdeelsleutel DeSom

Beoogd resultaat
Vanaf begroting 2019 van SSC DeSom in gebruik nemen van een nieuwe kostenverdelingssystematiek
op basis van het aantal inwoners voorafgaande aan het begrotingsjaar (t-1) voor de eigenaren van
SSC DeSom. Voor WerkSaam is de bijdrage gebaseerd op het bedrag uit de begroting van 2018.

Argumenten
1.1 Voor de eigenaren, waaronder de gemeente Medemblik, geldt dat de huidige verdeling van
kosten is gebaseerd op het aantal inwoners (91%) en het aantal werkplekken (9%). Met
betrekking tot de kosten van DeSom is er een continue prikkel bij de deelnemers om tot
kostenvermindering te komen. De nieuwe verdeelsleutel bevat geen prikkel voor verminderen
van kosten. Hiervoor zijn andere instrumenten beschikbaar. Kostenverdeling op basis van het
aantal inwoners (t-1) sluit hier het beste op aan.
Voor de klant i.c. WerkSaam geldt dat de bijdrage is gebaseerd op het bedrag uit de begroting
van 2018. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de Uitgangspunten
Gemeenschappelijke Regelingen, overeengekomen voor een periode van vier jaar en vastgelegd
in een dienstverleningsovereenkomst. Afgesproken wordt een bandbreedte van 5% te hanteren
zodat kleine fluctuaties geen gevolgen hebben voor de bijdrage van WerkSaam. Over- en
onderschrijding van deze bandbreedte worden volledig verrekend met WerkSaam. De
systematiek van kostenverdeling wordt in 2020 geëvalueerd. Dit kan eventueel in 2022 leiden
tot nieuwe afspraken over de bijdrage van WerkSaam.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
Toegepast op de begroting 2018 DeSom is het financiële effect van de nieuwe kostenverdeelsleutel
voor de gemeente Medemblik marginaal (ongeveer 0,12%).
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Uitvoering/evaluatie
Dit voorstel is aangeboden aan de gemeenteraad met het verzoek om een zienswijze. Daarna neemt
het Algemeen Bestuur van Shared Service Center DeSom een besluit over de vaststelling van het
voorstel.

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Agp7 Voorstel AC voor nieuwe kostenverdeelsleutel.pdf
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