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Bijlage 2 ab DeSom Kadernota 2021
1.

Op pag. 7 van de kadernota staat een financiële meerjarenraming. Hieruit blijkt dat
DeSom financiële fouten heeft gemaakt. Ongeveer de helft hiervan houdt verband met
onjuiste budgettering van licenties, de andere helft met onjuiste budgettering van
salariskosten. Als gevolg van de misrekeningen heeft DeSom de komende 4 jaar jaarlijks
structureel ongeveer 1 miljoen euro extra nodig. Dit is ongeveer 17% van de totale
begroting (een kleine 6 miljoen euro) van DeSom.
Hoe kan het dat een professionele, zichzelf respecterende organisatie als DeSom zich op
een dergelijke schaal vergist?

antwoord

Bij het opmaken van de Begroting 2020 ligt de focus met name op het dienstjaar 2020.
De administratieve fout in de begroting 2020 betreft niet het begrotingsjaar 2020 maar
de jaren 2021 t/m 2024 en is helaas pas bij het opmaken van de Kaderbrief 2021
opgemerkt en hersteld.
Ten opzichte van de foutieve cijfers in de meerjarenraming 2020 is in de Kaderbrief in
2021 inderdaad sprake van een toename van ca 1 miljoen. Hierbij echter de volgende
toelichting: in de Begroting 2019 is nieuw beleid ingezet met aanzienlijke structurele
financiële gevolgen voor de meerjarenraming. Deze meerjarenraming is destijds
vastgesteld met deze structurele gevolgen. Ten opzichte van de meerjarenraming 2019
is in de Kaderbrief 2021 sprake van een toename van ca. € 0,31 miljoen, welke bijna
geheel wordt veroorzaakt door cumulatieve indexatie vanaf 2020. Er is derhalve geen
sprake van een toename als gevolg van nieuw beleid in de Kadernota 2021. Ten opzichte
van 2020 neemt de bijdrage over de jaren 2021 t/m 2024 zelfs af.

2.

In hoeverre zijn de betreffende ‘ombuigingen’ een voorschot op uitbreiding van de
dienstverlening?

Antwoord

De genoemde ‘ombuigingen’ refereren aan de in de aanbiedingsbrief genoemde
‘winstwaarschuwingen’ van enkele deelnemende gemeenten. De gevraagde
ombuigingen betreffen bezuinigingswensen en zullen eerder een discussie worden over
verlagen van de dienstverlening dan over uitbreiding hiervan.
Er is onder de deelnemers momenteel geen draagvlak voor aansluiting van andere
gemeenten bij SSC DeSom.

Bijlage 2c DeSom Zienswijze kadernota
3.

In de zienswijze stelt u de raad voor om een positieve zienswijze uit te brengen.
Tegelijkertijd geeft u het bestuur van DeSom de opdracht om ‘financieel strak te
blijven sturen zodat financiële fouten, zoals bij deze kadernota 2021, in de toekomst
worden voorkomen’.
Welke concrete maatregelen vallen wat u betreft onder ‘strak sturen’?

Antwoord

Naar aanleiding van deze fout heeft DeSom maatregelen genomen in de werkwijze van
de financiële administratie van DeSom en is de interne controle aangepast. De
financiële stukken van SSC DeSom zullen kritischer worden beoordeeld door een
financiële klankbordgroep van de deelnemers.

