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Onderwerp: reactie op zienswijze ontwerpbegroting 2020

Geachte leden van de raad,

Conform de Gemeenschappelijke Regeling lnkoopbureau
ontwerpbegroting 2020 met toelichting toegezonden.

H-1"0

hebben wij u op 15 april 20L9 de

U heeft voàr 15 juni 20L9 uw zienswijze aangaande deze ontwerpbegroting bij ons ingediend. ledere
gemeente heeft afzonderlijk de zienswijze aan ons aangeboden. Wij zijn u erkentelijk voor de zienswijze op
de ontwerpbegroting 202O van het H10 lnkoopbureau. Generiek in de zienswijzen is de volgende passage
opgenomen:

ln maoft 2A79 zijn wij gei'nformeerd over de gefaseerde invoer van de resultaatgerichte
financieringssystematiek. In de gemeente Den Haag vraagt de implementatie meer voorbereidingstijd. De
verschillende implementatiesnelheden zijn volgens u uÍtvoerbaar. Er worden in 2020 door u structureel meer
beheertaken uitgevoerd specifÍek voar Den Haag. Wij constateren dat deze kosten niet in de ontvangen
ontwerpbegroting 2020 zijn opgenomen. Wij verzoeken u hierop de begroting 2020 aan te possen en een
transporont en volledig inzicht te geven in alle kosten, zawel structureel als incidenteel, die betrekking
hebben ap 2020, uitgesplitst noar gemeenten, Tevens verzoeken wij u dit uitgongspunt ook bij opvolgende
begroti nge n te ha nte re n.
Naar aanleiding van deze generieke passage in de zienswijzen ontvangt u hierbij onze generieke reactie
hierop. ln 2019 is ervoor gekozen om de kosten aangaande de aanbesteding jeugdhulp 2020-2024 buiten
de begroting van het H10 lnl<oopbureau te houden. ln het algemeen bevat de begroting van het HL0
lnl<oopbureau alleen de l<osten voor de opgedragen taken zoals deze zijn overeengel<omen in de oprichting
van de gemeenschappelijke regeling en de vertaling daarvan Ín de DVO en het uitvoeringsprogramma.
Voorts lcan worden gesteld dat de kosten voor alle beheertal<en in 202A opgenomen zijn in de
ontwerpbegroting 2020 van het H10 lnkoopbureau. Het HL0 lnkoopbureau ziet geen meerwaarde in het
maken van onderscheid in de beheertal<en tussen de deelnemende gemeenten. Deze administratie en
registratie van het H10 lnkoopbureau l<ent dit onderscheid niet. lndien dit onderscheid bij het H10
lnl<oopbureau wordt doorgevoerd zullen de indirecte kosten (overhead) toenemen.
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Volledigheidshalve meldt het H10 lnkoopbureau dat de (incidentele) kosten voor de implementatie van de
aanbesteding 2020-2024 door de gemeenten afzonderlijk worden gedragen. Deze additionele taken
behoren niet tot de eerdergenoemde taken van Gemeenschappelijke Regeling H10 lnkoopbureau. Derhalve
wordt de ontwerpbegroting 2020 gehandhaafd zoals deze in eerste instantie aan u is aangeboden.
ln uw zienswijze betreffende de begroting 2019 heeft ons gevraagd om een aantal maatregelen in te stellen
voor bijvoorbeeld tret juist belrarrdelerr van contrac[en en het voorknrtten van budgetoverschrijdingen.
Deze maatregelen heeft het HL0 lnkoopbureau in samenwerking met de 10 deelnemende gemeenten
ontwil<keld waarbij de focus is gelegd op de lokale situatie, Deze sítuatie wordt met name besproken in het
accountgesprek tussen het H10 lnkoopbureau en de gemeenten. Deze maatregel wordt toekomst
bestendigd en zal in afstemming met de L0 deelnemende gemeenten worden uitgewerkt in cohesie met
andere lokale maatregelen. ïevens rapporteert het H10 lnl<oopbureau periodiek aan het GR-bestuur over
de budgetontwikkeling.

Wij gaan ervan uit hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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