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Inleiding 
 

 

Aan het bestuur, 
 
Hierbij treft u de jaarstukken 2018 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) aan.  
 
BWB is per 1 januari 2016 gestart als een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie voor de 
taakgebieden P&O, Financiën en IMICT. Vanaf 1 maart 2017 zijn ook de taakgebieden (en 
bijbehorende medewerkers) van Juridische Zaken en Facilitaire Zaken van de gemeenten Culemborg 
en Tiel – dus niet Geldermalsen – bij BWB onder gebracht. Per 1 januari 2019 zijn hier de  
taakgebieden (en bijbehorende medewerkers) Financiën (deels), P&O en IMICT van Neerijnen en 
Lingewaal als gevolg van de fusie GNL aan toegevoegd.  
 
Het jaar 2018 is een roerig jaar voor BWB geweest. De werkzaamheden die gevraagd werden om de 
fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal goed voor te bereiden en te implementeren, 
hebben een groot beslag gelegd op onze ambtelijke capaciteit. Wij durven te zeggen dat dit met 
grote inspanning tot een goed einde is gebracht. Het was tevens een jaar van herbezinning. Duidelijk 
werd dat onze nog vrij jonge organisatie met een aantal problemen in de bedrijfsvoering en in de 
samenwerking met de gemeenten te kampen had die een verdere kwalitatieve doorontwikkeling in 
de weg staan. Om te achterhalen wat daar de oorzaken van zijn, zijn de bureaus Rijnconsult en 
Sietsma & Sietsma  gevraagd dit te onderzoeken. Rijnconsult heeft zich hierbij vooral gericht op de 
governance en de samenwerking tussen de drie opdrachtgevende gemeenten en BWB. Sietsma & 
Sietsma heeft zich meer gericht op de bedrijfsvoering van de organisatie BWB. Beide bureaus 
hebben hun rapporten met bevindingen uitgebracht. Deze zijn ter kennis gebracht van de colleges 
en de gemeenteraden. Per 24 september 2018 is een nieuwe directeur aangesteld die de opdracht 
heeft gekregen om mede op basis van deze rapporten “in samenspraak met de netwerkdirectie, 
ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, te komen tot een nieuwe visie, structuur, 
ontwikkelplan en de uitvoering van dit ontwikkelplan.”  
 
Verder is het jaar 2018 tot het moment van schrijven van dit voorwoord het jaar geweest van een 
volledige bestuurswisseling vanwege aanvaarding functie elders, de gemeenteraadsverkiezingen en 
de fusie Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Per heden staat er dus een vernieuwd bestuur om 
sturing te geven aan de ontwikkeling van BWB tot de robuuste bedrijfsvoeringsorganisatie die wij 
met ons allen bij de start van BWB voor ogen hadden. Ik zie dit proces met vertrouwen tegemoet. 
 
Voor de verdere inhoudelijke en financiële verantwoording over het jaar 2018 wordt verwezen naar 
de hierna volgende programma’s en paragrafen.   
 
 
Niek Duursema 
Algemeen directeur van BWB, 
 
 
Culemborg, maart 2019 
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Samenvatting en financiële resultaten jaarrekening 
 
Algemeen 
De basis voor de programmabegroting 2018 was zoals hiervoor gemeld, de programmabegroting 
2017, aangevuld met de uitgangspunten die in de Kaderbrief 2018 waren geformuleerd en met 
de budgetten van juridische en facilitaire zaken die in 2017 waren overgekomen. 
 
Bij de voortgangsrapportage 2018 is gebleken dat we met name als gevolg van personele 
knelpunten (ziektevervanging, afvloeiing, nieuwe taken) de begroting fors moesten bijstellen. De 
bijbehorende begrotingswijziging is aan de gemeenteraden voor zienswijze voorgelegd. In reactie 
hierop hebben de raden met de wijziging ingestemd, maar wel het signaal afgegeven zij met dit 
resultaat zeer ongelukkig zijn en ze de opdracht van het bestuur aan de directie steunen om met 
een plan met beheersmaatregelen te komen die er voor zorgt dat dit soort verrassingen niet 
meer voorkomen. 
 
Met het aanstellen van de nieuwe directeur met een expliciete ontwikkelopdracht én 
interventies op korte termijn is hier invulling aan gegeven. De bij de voortgangsrapportage 
gevraagde extra budgetten zijn ook daadwerkelijk besteed aan de genoemde posten. Gedurende 
de verdere loop van het jaar is op een aantal andere posten minder geld uitgegeven dan op het 
moment van schrijven van de voortgangsrapportage verwacht werd. 
 
Dit betrof vooral de volgende posten: 

 Lagere uitgaven aan de post Opleidingskosten (€ 93.000) als gevolg van hoge werkdruk 
én het aanhouden van ontwikkelingen in afwachting van de doorontwikkeling van de 
organisatie; 

 Lagere uitgaven aan de post Infrastructuur (€ 194.000) als gevolg van het niet of minder 
uitvoeren van geplande werkzaamheden in verband met de activiteiten voor de 
harmonisatie van applicaties én lagere kosten als gevolg van behaalde voordelen op 
telefonie; 

 Lagere kosten aan de post Verbindingen (€ 100.000) als gevolg van lagere kosten als 
gevolg van het opzeggen of samenvoegen van contracten en abonnementen met 
leveranciers in het kader van harmonisatie van applicaties én hogere inkomsten als 
gevolg van het leveren van meer diensten aan deelnemende gemeenten en (meer) 
afnemers (waaronder de gemeentes Lingewaal en Neerijnen). 

De lagere uitgaven in 2018 zijn niet gerelateerd aan uitgestelde activiteiten die in 2019 of later 
tot extra uitgaven leiden.  
 
Ten opzichte van de gewijzigde begroting komt deze jaarrekening uit op het volgende financieel 
resultaat: 

Saldo van baten en lasten 317.619 

Verrekening met reserves 93.378 

Saldo jaarrekening 410.997 

 
De belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn hierboven toegelicht. 
 
Uit de reserve flankerende middelen is in deze jaarrekening een bedrag van € 93.378 onttrokken. 
Het gaat om kosten voor projecten waarvoor bij de start van BWB middelen beschikbaar waren 
gesteld. In de reserve houden we nu nog de volgende middelen over: 
 

Implementatie personeelssysteem 14.447 
Invoering HR21 Geldermalsen/Culemborg 45.000 
Opleiding en cultuur 34.720 

Stand reserve per 31-12-2018 94.167 
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Bestemming van het resultaat 
Wij stellen voor om het resultaat te bestemmen voor kosten behorend bij het ontwikkelplan 
BWB. 
 
Op 16 januari 2019 heeft het bestuur ingestemd met de analyse en verbetervoorstellen van de 
directeur voor de (door)ontwikkeling van BWB. Wijziging van de governance, opstellen van een 
DVO en een organisatie-aanpassing vormen de drie sporen voor deze (door)ontwikkeling. 
Vervolgens heeft het bestuur op 9 april 2019 ingestemd met de nieuwe governancestructuur en 
het organisatieplan 2019 vastgesteld. 
De organisatiewijzing in de besturingsstructuur zal tot eenmalige (frictie)kosten leiden. Deze 
bestaan o.a. uit tijdelijke dubbele loonlasten, kosten van werk naar werk, werving en selectie en 
assessments, juridische bijstand en dergelijke. 
De verwachting is dat we zowel in 2019 als in 2020 met deze kosten te maken hebben. We 
stellen daarom voor om het resultaat te storten in een te vormen reserve organisatie-
ontwikkeling waaruit deze kosten betaald kunnen worden.. 
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Vaststellingsbesluit  
 

 

 

 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BWB,  
 
gezien het voorstel van 11 april 2019 tot vaststelling van de jaarstukken 2018,  
 

 

Besluit:  

 

 

1. De jaarstukken 2018 vast te stellen conform het ontwerp; 

2. Het resultaat van de jaarrekening te storten in een te vormen reserve organisatie-

ontwikkeling waaruit kosten voor het organisatieplan 2019 gedekt kunnen 

worden. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 april 2019 

 

 

 

 

De secretaris,       De voorzitter, 

 

 

 

 

N. Duursema,       G. van Grootheest 
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Deel 1 Jaarverslag 
 

 

Programmaverantwoording 

 

Programma 1 | Personeel & Organisatie  
  

Wat hebben we bereikt?  

De afdeling P&O heeft een stevige rol in hoe we als organisaties willen werken en wat dat betekent 

voor onze medewerkers. De ontwikkelingen om ons heen gaan razendsnel, waar we als organisaties 

flexibel op willen inspelen. Dit alles verlangt wat van de competenties van het management en 

medewerkers en betekent wat voor “hoe wij werken”. 

 

In 2017 is een HRM-visie voor onze netwerkorganisatie vastgesteld. Dat is het fundament waarop wij 

onze activiteiten baseren. Kenmerken van die visie zijn: 

 De vier partners uit ons netwerk zijn lerende, effectieve en duurzame organisaties vanuit 

gezamenlijk werkgeverschap; 

 daar werken mensen die werken vanuit eigen kracht en ambitie; 

 die waarde toevoegen vanuit de organisaties aan de (ontwikkelende) samenleving. 

 

Vanuit deze waarden richt HRM zich op ‘ruimte bieden aan talent’. We gaan medewerkers leren 

vissen in de publieke vijver vanuit het motto: ‘de toekomst ligt niet voor je, maar in je’. Vanuit de 

doelstelling om zorg te dragen voor continuïteit en doorontwikkeling van personeel en organisaties 

van de vier partijen.  

 

Op basis van de visie heeft het OGS P&O een strategische HRM-agenda opgesteld, die door de vier 

organisaties is vastgesteld. Daartoe zijn ontwikkelingen, actuele onderwerpen en geplande 

activiteiten bij de vier organisaties in beeld gebracht en besproken. Er is en blijft sprake van vier 

verschillende organisaties met hun eigen dynamiek, tempo en context. De HRM-agenda is op 

hoofdlijnen een handvat; de HRM-instrumenten die ontwikkeld worden om invulling te geven aan de 

visie zijn daarbij het uitgangspunt.   

 

De insteek is om HRM-beleid zoveel als mogelijk te harmoniseren, daar waar kan te innoveren en 

slechts maatwerk te leveren waar dat noodzakelijk is. Onze focus ligt daarbij op de inrichting van 

gezamenlijk werkgeverschap van waaruit meer kansen voor het personeel wordt geboden met 

minder kosten en meer kwaliteit. Dat doen we door ondersteuning te leveren en samenwerking te 

bieden. Gebruikmakend van elkaars kracht, waarbij de bedoeling van het primaire proces steeds 

leidend is. 

 

De agenda voor HRM 

De gedeelde HRM-thema’s in het licht van de organisatieontwikkeling van de vier partijen, zijn: 

 

 Ruimte bieden aan talent: leren, opleiden en (door)ontwikkelen van datgene waar we goed in 

zijn 

 Mobiliteit en inzetbaarheid 

 Het werken met resultaat- en ontwikkelafspraken, al dan niet aan de hand van een 

geïnnoveerde gesprekscyclus 

 Faciliterend/coachend leiderschap vanuit de gedachte dat verantwoordelijkheden zo laag 

mogelijk in de organisatie worden belegd. 
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Wat hebben we gedaan in 2018? 

 

 Het afronden van het project E-HRM. Resultaat van dit project is een verdergaande 

digitalisering van processen met als doel om volledig te werken met de nieuwe digitale 

workflow processen vanuit e-HRM. Managementinformatie is dan in de volle breedte 

beschikbaar (‘dashboard’), een belangrijke randvoorwaarde voor leidinggevenden om 

resultaatgericht te kunnen sturen.  

 Op gebied van ‘Mobiliteitsontwikkeling’ is in 2018 een vervolg gegeven aan de pilot ( voor Tiel 

en BWB) met de toepassing van het programma Mobulus. Eind 2018 is vastgesteld dat de 

uitkomsten uit deze pilot onvoldoende aansluiten bij de eerdere doelstellingen en derhalve is 

de pilot beëindigd.  

 In 2018 hebben alle werkorganisaties het banen quotum behaald. In nauwe samenwerking met 

Werkzaak Rivierenland is het behaalde quotum tot stand gekomen.  

Er is eerder een sociaal akkoord afgesloten waarin o.a. bepaald is dat er 2023 25.000 banen in de 

overheidssector zijn gerealiseerd . De gemeentelijke sector heeft zich in de cao 2013-2015 verplicht 

om in een periode van 8 jaar 5250 banen te creëren voor arbeidsbeperkten. Voor de regio 

Rivierenland, waar wij in dit verband onderdeel van zijn, is vastgesteld dat er 220 banen worden 

gerealiseerd. O.b.v. VNG-normen is ons geadviseerd 1 garantiebaan per 25 bezette fte’s op te 

voeren. Voor onze organisaties (CGT&BWB) komt dit neer op circa 16 garantiebanen in voornoemde 

periode. In 2018 hebben we in het OGS P&O het concept geharmoniseerde collegevoorstel en het 

daarbij behorende plan van aanpak ‘banenafspraak banen’ besproken ter voorbereiding op het 

besluitvormingstraject binnen de werkorganisaties (gemeente Tiel, gemeente Culemborg, gemeente 

West Betuwe en BWB). Het besluitvormingstraject per werkorganisatie zal plaatsvinden in het eerste 

kwartaal van 2019. En de implementatie van het plan van aanpak zal in het tweede en derde 

kwartaal van 2019 plaatsvinden.  

 In 2018 is gestart met het ontwikkelen van een beleidskader ARBO incl. 

beheersinstrumenten/beheersorganisatie. Als eerste stap hiertoe is de praktische uitvoering 

geborgd bij alle partners middels het aanstellen van preventiemedewerkers en het opstellen 

van het onderliggende beleidskader. Begin 2019 zal het onderliggende beleidskader en 

meerdere uitvoeringsregelingen ter besluitvorming worden aangeboden bij de partners.  

 In 2018 is het met het OGS afgesproken traject Harmonisatie Werktijden regeling uitgevoerd, 

ter besluitvorming gebracht en is (deels in 2019) geïmplementeerd binnen de partners en 

onderliggende systemen. 

 Het herindelingstraject van G, N en L is gedurende het jaar op diverse onderwerpen vanuit P&O 

begeleid en inhoud gegeven. 

 In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitwerking en invoering van de wijziging van 

de ambtenarenstatus (de WRNA). In 2019 vinden alle verdere activiteiten ter uitvoering hiervan 

plaats.   

 De, in gestarte harmonisatie opgave ‘Verzuimbeleid/verzuimprotocol’, is bijna afgerond. Alle 

partners hanteren straks dezelfde uitgangpunten en deze zijn verwerkt in diverse ‘workflows’ 

en systemen. Dit draagt bij aan de efficiëntie op verschillende onderwerpen (zowel uitvoering 

en beheer).   

 

 

Tenslotte 

Bewustwording van de strategische waarde van medewerkers met talent en een hoog 

kwaliteitsbewustzijn is de rode draad in ons HRM-programma. Dit, in combinatie met de 

veranderende overheid die leidt tot ‘anders werken’, geeft aan hoe belangrijk het is te blijven 
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investeren in aantrekkelijk werkgeverschap en goed leiderschap. We creëren daarbij een cultuur 

waarin mensen zich mogen ontwikkeling.  

 

Het OGS- en de afdeling P&O werken hier gezamenlijk aan. Uitgangspunt is dat de HRM-

instrumenten zo veel als mogelijk geharmoniseerd worden geïmplementeerd, waarbij uitvoering op 

lokaal niveau indien noodzakelijk plaatsvindt met lokale accenten.  
 

 

Wat heeft het gekost?  
 

Bedragen x € 1.000: Primitieve 

begroting 

2018 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Verschil 

begroting -/- 

rekening 

Lasten 1.307 1.844 1.798 46 

Baten  10 217 111 -107 

Resultaat voor bestemming 1.297 1.627 1.687 -61 

Mutaties reserves     

toevoegingen 0 0 0 0 

onttrekkingen 0 0 0 0 

Resultaat na bestemming 1.297 1.627 1.687 -61 

  

 
Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo 2018 wordt als volgt verklaard: 

 

Lasten V/N Bedrag 

Inhuur West Betuwe V 67 

Begeleiding ontslagzaak N 21 

   

Totaal lasten V 46 

   

Baten   

Inhuur West Betuwe N 67 

Correctie inkomsten West Betuwe 2017 N 21 

Overig N 19 

Totaal baten N 107 

   

Gerealiseerd resultaat N 61 
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Programma 2 | Financiën  
  

Wat hebben we bereikt? 
 
De afdeling Financiën levert producten en diensten aan de deelnemende gemeenten en aan de 

eigen organisatie. Hierbij zorgt de afdeling voor continuïteit en kwaliteit met betrekking tot advies, 

beleid en beheer en ondersteuning voor de vier organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

voldoen aan de wettelijke eisen die aan begroting en jaarrekening worden gesteld. 

 

De belangrijkste doelstellingen uit de begroting 2018 waren: 

 harmoniseren  

 nieuw rekeningschema opstellen 

 digitale verwerking facturen (E-facturatie ) en uitrollen verplichtingenadministratie  

 doorontwikkelen toepassingsmogelijkheden LIAS 

 ondersteunen fusie Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen tot West-Betuwe 

Op alle doelstellingen zijn activiteiten ontplooid en vorderingen geboekt. De harmonisatie van het 

rekeningschema is voltooid en het rekeningschema is vanaf het boekjaar 2019 in gebruik genomen. 

De invoering van E-facturatie is gestart en wordt voor de wettelijke startdatum (mei 2019) voltooid. 

Het uitrollen van de verplichtingenadministratie en het doorontwikkelen van de 

toepassingsmogelijkheden van LIAS hebben vertraging opgelopen, met name omdat de harmonisatie 

van het financieel systeem met oog op de fusie West-Betuwe prioriteit heeft gekregen. De fusie 

West-Betuwe per 1-1-2019 heeft ook veel voorbereiding op andere onderdelen gevergd, met name 

in de 2e helft van het jaar/najaar. 

De werkbelasting was voor reguliere taken al hoog, door harmonisatie werkzaamheden en andere 

projecten werd deze extra hoog. Dit onder meer heeft geleid tot hoog en langdurig ziekteverzuim. 

Hiervoor is in veel gevallen extra capaciteit ingehuurd. 

 

 
Wat hebben we gedaan? 
 

 Stukken van de P&C-cyclus van 4 organisaties tijdig en conform BBV opgeleverd aan de 

besturen; 

 Harmonisatie werkprocessen binnen de administratie en vorming van teams met eigen 

aandachtsgebieden (crediteuren, debiteuren, bank); 

 Verbijzonderde interne controlewerkzaamheden uitgevoerd voor 4 organisaties 

 Ontwikkeling en implementatie van een geharmoniseerd nieuw rekeningschema per 1 januari 

2019; 

 Hieraan gekoppeld inrichting en ingebruikname van de vernieuwde financiële applicatie 

Key2financiën; 

 Voorbereidingen invoering E-facturatie 

 Vervolg pilot verplichtingenadministratie voor Tiel 

 Het harmoniseren van 1 systeem waarin de facturen worden geregistreerd en gescand 

 Aanbesteding nieuwe accountant voor Culemborg, Tiel en BWB; 

 Voorbereiden voor invlechten van Neerrijnen en Lingewaal binnen Geldermalsen voor zowel het 

administratieve gedeelte als de formatie en processen. 
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Wat heeft het gekost?  

 

Bedragen x € 1.000: Primitieve 

begroting 

2018 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Verschil 

begroting -/- 

rekening 

Lasten 2.670 3.619 3.476 143 

Baten  15 281 113 -167 

Resultaat voor bestemming 2.655 3.338 3.363 -24 

Mutaties reserves     

toevoegingen     

onttrekkingen     

Resultaat na bestemming 2.655 3.338 3.363 -24 

 

 
Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo 2018 wordt als volgt verklaard: 

 

Lasten V/N Bedrag 

West Betuwe V 143 

   

Totaal lasten V 143 

   

Baten   

West Betuwe N 167 

   

Totaal baten N 167 

   

Gerealiseerd resultaat N 24 
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Programma 3 | Informatiemanagement/ICT   
  

Wat hebben we bereikt?  

 

Op het vakgebied Informatiemanagement/ICT (IM/ICT) levert BWB kwalitatieve producten en 

diensten aan de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel en de eigen organisatie. Doelstelling is 

het zorgdragen voor continuïteit en doorontwikkeling van informatievoorziening van de drie 

gemeenten. Het gaat hierbij om het zorgdragen voor de continuïteit, kwaliteit en ondersteuning van 

de applicaties, gegevens, documentaire informatievoorziening en ICT infrastructuur. Doelstelling bij 

de doorontwikkeling van de informatievoorziening is het harmoniseren binnen de drie gemeenten 

ten behoeve van kwaliteit, effectiviteit en efficiency.   

  

Beleid en advies  

De actuele thema’s waar in 2018 aan is gewerkt richten zich op een vijftal business thema’s die van 

toepassing zijn op alle drie de gemeenten en BWB. Dit zijn de dienstverlening, digitaal werken, het 

nieuwe werken, applicatieharmonisatie en de decentralisaties. Voor het uitvoeren van de business 

thema’s is de informatiebeveiliging en architectuur rand voorwaardelijk.  

  

Beheertaken  

Beheer, ondersteuning en up-to-date houden van basis- en kernregistraties en gegevensuitwisseling. 

Het (technisch) beheren, ondersteunen en actueel houden van applicaties, basis- en kernregistraties 

en websites. Het ondersteunen van gebruikers, (functioneel) beheerders en teammanagement van 

informatiesystemen en gegevensregistraties, documentaire informatievoorziening en ICT 

infrastructuur. Deelnemen aan projecten van doorontwikkeling en vernieuwing van 

informatiesystemen en gegevensregistraties, documentaire informatievoorziening en technische 

infrastructuur. Registratie, distributie en monitoring van afhandeling van poststromen (papier en 

elektronisch). Zorgdragen voor archivering van informatie en onderhoud archieven. Beheer, 

ondersteuning en actueel houden van de technische-infrastructuur en regie en contractmanagement 

ten aanzien van dienstverlening van externe partijen.  

 

Wat hebben we gedaan? 

In 2018 is veel werk verzet rondom het harmonisatieprogramma en de fusie van West Betuwe. 

Daarnaast is een nieuw informatiebeleidsplan opgesteld en een informatie en applicatiearchitectuur. 

Binnen het publiek domein zijn de volgende projecten gerealiseerd binnen het 

harmonisatieprogramma: 

 Burgerzaken applicatie;  

 Digitale dienstverlening (E-formulieren incl. elektronische identificatie, website en Content 

Management); 

 Scannen identiteitsdocumenten (Document scanner); 

 Aansluiten op de landelijke voorziening (overheid berichtenbox); 

 Afrekenen van producten en diensten; 

 Nieuwe websites voor gemeenten en BWB. 

Binnen het sociaal domein zijn de volgende projecten inmiddels gerealiseerd: 

 Producten en contracten zijn geharmoniseerd (rondom WMO, Sociale regie, jeugdzorg en 

schulden administratie);  

 Productharmonisatie West Betuwe in lijn met Culemborg en Tiel; 

 Pilot voor inrichting sturingsinformatie in Tiel is afgerond. 

Binnen het sociale domein is door de productharmonisatie de basis op orde voor alle gemeenten. 
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Binnen het fysieke domein zijn de volgende projecten inmiddels gerealiseerd: 

 Beheer van graven; 

 Meldingen openbare ruimte; 

 Beheer openbare ruimte (GBI op gebied van water, wegen, rioolbeheer en groen) ; 

 Geografische basisregistraties: Basisinformatie (BAG, BGT, BRK  en bodemkwaliteitskaart); 

 Product harmonisatie West Betuwe; 

 Beeldmateriaal Geografische informatiesysteem. 
 

Projecten die gerealiseerd zijn binnen het organisatiedomein zijn: 

 Implementatie van zaaksysteem; 

 Archieffunctie gemeenten, Records Management Application (RMA);  

 Programma van eisen voor de gegevensmakelaar (ESB) ; 

 Opslag (zaak)documenten, Document Management Systeem (DMS);  

 Social Media Tool (Monitoring en Analyse); 

 Klinkende Taal  (om medewerkers te helpen in begrijpelijke taal te schrijven); 

 Harmonisatie van het financieel pakket op systeem, contract en inrichting met een 

geharmoniseerd rekenschema; 

 Op afstand werken zonder token (MFA autorisatie); 

 Aansluiten op landelijke voorzieningen (Diginetwerk en mijnoverheid). 

 Voor de gemeente West Betuwe is gewerkt aan de inrichting van de nieuwe digitale werkplek van 

de gemeente West Betuwe. Werkplekken zijn hiervoor fysiek ingericht, gegeven van de 3 oude 

gemeenten zijn gemigreerd naar een nieuwe mappenstructuur. Voor West Betuwe is een nieuw 

zaaksysteem ingericht en verder zijn er diverse applicaties geharmoniseerd, waaronder het sociaal 

domein en verschillende applicaties in het fysieke domein.  

 

Wat heeft het gekost?  

 

Bedragen x € 1.000: Primitieve 

begroting 

2018 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Verschil 

begroting -/- 

rekening 

Lasten 5.313 11.966 11.459 507 

Baten  142 6.224 5.745 -/- 479 

Resultaat voor bestemming 5.171 5.742 5.714 28 

Mutaties reserves     

toevoegingen 0 0 0 0 

onttrekkingen 0 0 0 0 

Resultaat na bestemming 5.171 5.742 5.714 28 

 

 
Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo 2018 wordt als volgt verklaard: 

 

Lasten V/N Bedrag 

Harmonisatiebudget niet volledig besteed in 2018  V 359 

Hogere vaste personeelskosten (gedekt vanuit vacatureruimte facilitaire zaken, 

programma 5) 

N 250 

Lagere kosten technische infrastructuur. Door de inzet van de capaciteit bij het 

harmonisatieprogramma zijn een aantal infrastructurele klussen in tijd 

verschoven. 

V 194 
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Lagere kosten verbindingen  V 110 

Lagere kosten software door o.a. een besparing op de onderhoudskosten als 

gevolg van het harmonisatieprogramma 

V 57 

Overige kleine verschillen V 37 

Totaal lasten V 507 

Baten   

Harmonisatiebudget niet volledig besteed in 2018; daardoor lagere bijdragen van 

deelnemers 

N 359 

Lagere bijdrage deelnemers door lagere kosten Business Intelligence N 65 

Overige verschillen N 55 

Totaal baten N 479 

   

Gerealiseerd resultaat V 28 
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Programma 4 | Juridische zaken  
  

Wat hebben we bereikt?  

 

Het team juridische zaken bevond zich in 2018 de een opbouwfase, nadat medio 2017 de taken en 

medewerkers van JZ van Culemborg en Tiel zijn ondergebracht in BWB. De eerste prioriteit is er voor 

te zorgen dat de basis op orde is.  Dat betekent dat de juridische advisering en de behandeling van 

bezwaren en klachten ten behoeve van de deelnemers tijdig en correct wordt uitgevoerd. Ook 

zorgen we er voor dat we de regelgeving tijdig bekend maken. We willen voor de deelnemers 

zichtbaar en laagdrempelig blijven en onze kwetsbaarheid verminderen.  

 

Wat hebben we gedaan? 

In 2018 is ingezet op een verdere standaardisering, beschrijven en harmonisering van 

werkprocessen. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de besluitvorming om te komen tot een 

gezamenlijke bezwarencommissie voor de drie organisaties Culemborg, Tiel en BWB. Per 1 januari 

2019 start de nieuwe gezamenlijke bezwarencommissie. Tevens worden de onderliggende 

werkprocessen van de bezwarencommissie door middel van 1 software applicatie ondersteunt. Dit 

draagt bij aan de uitwisseling van benodigde stukken, de eenduidigheid van informatie en 

verslaglegging. In het kader van de juridische advisering zijn de juristen met grote regelmaat 

werkzaam zijn op de locaties van de deelnemers.  

 

Wat heeft het gekost?  
 

Bedragen x € 1.000: Primitieve 

begroting 

2018 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Verschil 

begroting -/- 

rekening 

Lasten 0 705 695 10 

Baten  0 0 68 68 

Resultaat voor bestemming 0 705 627 78 

Mutaties reserves     

toevoegingen 0 0 0 0 

onttrekkingen 0 0 0 0 

Resultaat na bestemming 0 705 627 78 

 

Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo 2018 wordt als volgt verklaard: 

 

Lasten V/N Bedrag 

Diversen V 10 

   

Totaal lasten V 10 

   

Baten   

Detachering  V 22 

Loonsom garantiebaan vanuit Culemborg V 46 

Totaal baten V 68 

   

Gerealiseerd resultaat V 78 
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Programma 5 | Facilitaire Zaken  
 
Wat hebben we bereikt?  
 
In 2018 is er een verder doorontwikkeling gerealiseerd binnen Facilitaire zaken. In de samenwerking 
met Team Vastgoed Culemborg zijn we tot een vastgestelde demarcatielijst gekomen. Ook heeft de 
implementatie plaatsgevonden van de inbesteding van de schoonmaakdienstverlening binnen Tiel 
en Culemborg aan Werkzaak Rivierenland en de glasbewassing aan MB schoonmaakdiensten. 
Daarnaast zijn de facilitair systemen samengevoegd tot een systeem.  
 
Wat hebben we gedaan? 
Samenwerken op gebied van facilitaire dienstverlening biedt vanuit verschillende invalhoeken 
voordelen. Vanuit de positie van de facilitaire organisatie bezien geeft de samenwerking 
vakinhoudelijke kansen voor het ontwikkelen en organiseren van de verschillende taakvelden. De 
positie van de medewerkers geeft in de samenwerking kansen voor verdere vakinhoudelijke en 
persoonlijke ontwikkeling.   
 
Wij zijn voornemens ons de komende periode (2019) te focussen op de volgende onderdelen: 

 De implementatie van de nieuwe Topdesk omgeving voor IM/ICT/FZ staat voor januari gepland. 
Dit betekent dat vanaf dat moment onze collega’s van Tiel, Culemborg en BWB (en partners 
UWV, Werkzaak en ODR) via selfservice hun klacht, wens, informatieverzoek of storing 24/7 
kunnen melden. Een zeer grote stap vooruit in de professionaliseren van onze dienstverlening;  

 Op 1 april 2019 start het nieuwe contract aangaande warme dranken. In een Europese 
Aanbesteding door BWB is voor onze partners Douwe Egberts Professional geselecteerd als de 
partij die door middel van een full service concept ons gaat voorzien van verse bonen koffie. Ook 
is in januari gestart na een inbestedingstraject met een nieuwe cateraar binnen de Gemeente 
Tiel, Smaakzaak.  

Wat heeft het gekost?  

 

Bedragen x € 1.000: Primitieve 

begroting 

2018 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Verschil 

begroting -/- 

rekening 

Lasten 0 1.744 1.488 256 

Baten  0 28 25 -/- 3 

Resultaat voor bestemming 0 1.716 1.463 253 

Mutaties reserves     

toevoegingen 0 0 0 0 

onttrekkingen 0 0 0 0 

Resultaat na bestemming 0 1.716 1.463 253 

 

Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo 2018 wordt als volgt verklaard: 

 

Lasten V/N Bedrag 

Lagere salarislasten i.v.m. vacatureruimte. Deze ruimte is ingezet voor 

salarislasten programma 3 Informatiemanagement/ICT 

V 262 

Overige verschillen N 6 

   

Totaal lasten V 256 

   

Baten   
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Niet noemenswaardige verschillen N 3 

   

Totaal baten N 3 

   

Gerealiseerd resultaat V 253 
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Programma 6 | Directie   
  

Wat hebben we bereikt? 

  

Zie paragraaf bedrijfsvoering 

 

Wat hebben we gedaan? 

  

Zie paragraaf bedrijfsvoering 
 

Wat heeft het gekost?  

 

Bedragen x € 1.000: Primitieve 

begroting 

2018 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Verschil 

begroting -/- 

rekening 

Lasten 1.001 901 667 234 

Baten  0 157 73 -84 

Resultaat voor bestemming 1.001 744 594 150 

Mutaties reserves     

toevoegingen 0 0 0 0 

onttrekkingen 0 0 0 0 

Resultaat na bestemming 1.001 744 594 150 

 

 
Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo 2018 wordt als volgt verklaard: 

 

Lasten V/N Bedrag 

Inhuur West Betuwe V 129 

Vorming en opleiding V 93 

Belastingen V 12 

Totaal lasten V 234 

   

Baten   

Detachering secretariaat V 14 

Inhuur West Betuwe N 129 

Subsidie A+O fonds V 31 

Totaal baten N  84 

   

Gerealiseerd resultaat V 150 
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Algemene dekkingsmiddelen   
 

In dit hoofdstuk nemen we algemene baten en lasten op die niet aan een ander programma zijn toe 

te rekenen. 

De baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemers en een onttrekking uit de reserve flankerende 

middelen, de lasten worden gevormd de te betalen vennootschapsbelasting. 

 

Bijdragen van deelnemers 

Het exploitatieresultaat van BWB wordt gedekt uit bijdragen van de deelnemers. De bijdragen 

worden bepaald door een zo objectief mogelijke verdeelsleutel vast te stellen.  

Het principe van de huidige verdeelsleutel is dat de inbrengbudgetten vanuit de drie deelnemende 
gemeenten bepalend zijn voor de bijdrage die per gemeente betaald moet worden. 
Dit principe is in 2018 gehandhaafd. Voor 2019, nu de fusie van Geldermalsen met Neerijnen en 
Lingewaal een feit is, wordt gewerkt aan een nieuwe, toekomstbestendige verdeelsleutel op basis 
van objectieve kenmerken. 
Voor 2018 verdelen we dus op basis van het principe van de inbrengbudgetten de kosten van BWB 
over de 3 gemeenten. In de oorspronkelijke begroting 2018 gingen we daarbij uit van het 
takenpakket zoals dat bij de start van BWB gold. Per 1 mei 2017 is dit takenpakket uitgebreid met 
Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. De gemeente Geldermalsen heeft besloten om, mede in 
verband met de fusie, deze taken (nog) niet over te dragen aan BWB. Dit betekent dat de 
verhouding van de inbrengbudgetten gewijzigd is. 
In de 1e begrotingswijziging 2018 hebben we de budgetten van JZ en FZ toegevoegd aan de 
begroting en hebben we ook de nieuwe berekening van de verdeelsleutel vastgesteld. 
Op basis van de gewijzigde begroting en de opnieuw berekende verdeelsleutel zijn de volgende 
bedragen bij de gemeenten in rekening gebracht: 
  

 Percentage Bedrag 

Culemborg 36,9 5.003.993 

Geldermalsen 21,7 2.945.348 

Tiel 41,4   5.625.465 

Totaal 100 13.574.806 

  

Daarnaast zijn in 2018 kosten gemaakt voor de invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) bij de drie deelnemende gemeenten plus de gemeenten Neerijnen en 

Lingewaal. De kosten hiervan zijn verdeeld op basis van inwoneraantallen. Het gaat om een bedrag 

van € 175.000. 

Tot slot heeft de gemeente Geldermalsen € 16.850 bijgedragen voor de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie (BGT) omdat dit budget oorspronkelijk niet was ingebracht in de budgetten 

van BWB.  

 

Vennootschapsbelasting 

De aanslag 2016 is definitief vastgesteld. We ontvangen € 11.400 terug t.o.v. de voorlopige aanslag. 

Voor 2018 gaan we vooralsnog uit van een te betalen bedragen van € 13.000. Zowel de aanslagen 

2017 als 2018 moeten door de belastingdienst nog worden vastgesteld. 

 

Reserve flankerende middelen 

Bij de jaarstukken 2017 is een reserve flankerende middelen gevormd. Hierin zijn middelen gestort 

die de deelnemende gemeenten bij de start van BWB beschikbaar hadden gesteld voor een aantal 

projecten. In 2018 zijn kosten gemaakt voor twee projecten: bij financiën de ingebruikname van het 

P&C-systeem Lias en bij P&O de implementatie van een nieuw personeelssysteem. De kosten ad. € 

93.000 zijn verantwoord in de programma’s 1 en 2, de dekking uit de reserve is hier opgenomen. 
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Wat heeft het gekost?  
 

Bedragen x € 1.000: Primitieve 

begroting 

2018 

Begroting 

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Verschil 

begroting -/- 

rekening 

Lasten 0 12 2 10 

Baten  10.123 13.802 13.767 -35 

Resultaat voor bestemming -10.123 -13.790 -13.765 -25 

Mutaties reserves     

Toevoegingen  0 0 0 0 

Onttrekkingen 0 -82 -93 11 

Saldo na verrekening met reserves -10.123 -13.872 -13.858 -14 

  

 
Het verschil tussen het begrote en werkelijke saldo 2018 wordt als volgt verklaard: 

 

Lasten V/N Bedrag 

De afrekening 2016 van de vennootschapsbelasting heeft geresulteerd in een 

terugbetaling 

V 10 

Totaal lasten V 10 

   

Baten   

In de voortgangsrapportage was een aanvullende bijdrage van de gemeenten 

geraamd voor BGT, deze is niet afzonderlijk in rekening gebracht 

N 35 

De kosten voor de implementatie van het personeelssysteem waren hoger dan 

geraamd, dit leidt tot een hogere onttrekking uit de reserve flankerende 

middelen 

V 11 

Totaal baten N 24 

   

Gerealiseerd resultaat N 14 
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Paragrafen  
  

In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van 

de organisatie. In het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat aangegeven dat in de 

programmabegroting tenminste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn:  

  

1. Weerstandsvermogen  

2. Financiering  

3. Bedrijfsvoering   

  

De volgende paragrafen zijn niet op BWB van toepassing en worden dan ook verder niet toegelicht:  

 

1. Lokale heffingen  

2. Onderhoud kapitaalgoederen 

3. Verbonden partijen  

4. Grondbeleid  
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Paragraaf 1 | Weerstandsvermogen  
  

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft informatie over de 

weerstandscapaciteit, de risico’s, het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en een aantal 

kengetallen. Dit is overeenkomstig hetgeen is voorgeschreven in de BBV.  

  

Het weerstandsvermogen 

De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar geen 

specifieke maatregelen voor zijn getroffen enerzijds en de capaciteit van middelen en mogelijkheden 

die de organisatie heeft om niet geraamde kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11).  

 

BWB loopt net als de deelnemende gemeenten risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt 

door het treffen van maatregelen o.a. door het inrichten van de administratieve organisatie en 

interne controle. In de GR BWB is in artikel 21 bepaald dat de omvang van het 

weerstandsvermogen/risicoreserve van BWB maximaal 3% van de jaarlijkse exploitatielast mag zijn. 

BWB heeft momenteel geen weerstandsvermogen/reserve om deze risico’s uit te dekken. 

Bestuurlijk is besloten om het weerstandsvermogen dat nodig is voor de risico’s van BWB binnen de 

gemeenten aan te houden. 

  

De risico’s 

In 2018 hebben zich risico’s voorgedaan. Risico’s waar we rekening mee hielden en maatregelen 

hebben genomen toen ze zich voordeden:  

• Contracten met de ODR en het RAR kunnen worden opgezegd. BWB heeft contracten met de 

ODR en het RAR overgenomen van de gemeente Tiel. Het RAR heeft het contract opgezegd. 

We hebben dit opgevangen door de kosten te verminderen. 

• Langdurige ziekte van medewerkers. Er is binnen de begroting geen budget voor het inhuren 

van vervanging bij langdurige ziekte. Bij langdurige ziekte is vervanging soms onvermijdelijk, 

dit heeft in 2018 tot extra kosten geleid, die zijn opgenomen in de voortgangsrapportage.  

• Fusie GNL. De gemeente Geldermalsen is in 2018 gefuseerd met de gemeente Neerijnen en 

de gemeente Lingewaal. Deze fusie van GNL heeft geleid tot extra werkzaamheden die een 

beslag legden op de capaciteit van BWB. De kosten hiervan zijn vergoed door een extra 

bijdrage vanuit de fusiegemeenten. 

• De samenwerking tussen C,G&T op het gebied van bedrijfsvoering levert door 

schaalvergroting en harmonisatie van werkwijzen o.a. efficiencybesparingen op. Daar 

tegenover staat dat er wel een 4e organisatie bij is gekomen die zijn eigen bedrijfsvoering 

heeft en die ondersteuning vraagt. Al werkende weg ervaren wij dat dit aspect in de 

aanloopfase van BWB onvoldoende is onderkend. 

• Een drietal personele kwesties zal waarschijnlijk leiden tot extra kosten. Over deze dossiers 

lopen nog onderhandelingen en/of rechtszaken. De omvang van de kosten kan dan ook nog 

niet worden vastgesteld. 

 

Financiële kengetallen 

In deze paragraaf nemen we de voorgeschreven financiële kengetallen op. Voor BWB zijn alleen de  

kengetallen solvabiliteitsratio en  structurele exploitatieruimte van toepassing.  

 

Solvabiliteitsratio 

Het eigen vermogen van BWB bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en 

lasten. In totaal bedraagt dat € 508.000. Het totaal van de balans is € 3.399.137. De 

solvabiliteitsratio komt daarmee op 14,9%. Dit lage percentage is het gevolg van de keuze om als 

BWB geen eigen weerstandsreserve aan te houden. 
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Structurele exploitatieruimte 

Deze bedraagt 6,04% positief en is als volgt berekend: 

 

Totale lasten excl. reserves 19.585 

af: incidentele lasten 4.154 

Saldo A 15.431 

Totale baten excl. reserves 19.902 

af: incidentele baten 3.322 

Saldo B 16.580 

C: Structurele toevoeging reserves 0 

D: Structurele onttrekkingen reserves 0 

(B-A)+(D-C) 1.149 

E: Saldo baten excl. reserves 19.902 

Structurele exploitatieruimte 5,77% 
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Paragraaf 2 | Financiering  
  

Kaders 

In de financiële verordening van BWB worden de kaders gesteld voor het uitoefenen van de 

treasuryfunctie. In het treasurystatuut wordt dit verder uitgewerkt. In 2017 is het treasurystatuut 

vastgesteld. 

 

Afdekken reguliere exploitatiekosten en totaalfinanciering 

BWB verkrijgt zijn financiële middelen door periodieke bijdragen van de deelnemende 

gemeenten die de reguliere exploitatiekosten afdekken. In 2018 is een eerste aanzet gegeven om 

inzicht te krijgen in de uitgaven van de organisatie in tijd, waarbij ook aandacht is besteed aan de 

fasering van de bijdrage van de deelnemende gemeenten. In 2019 wordt dit proces verder 

verfijnd. 

In 2018 is voor de aanschaf en vervanging van bedrijfsmiddelen voor een deel nog geput uit de 

kwartaalbijdragen. Echter in combinatie met de reguliere exploitatiekosten blijkt in praktijk dat 

het steeds moelijker wordt om deze investeringen uit de kwartaalbijdrage te financieren. 

Omdat het rechtstreeks aantrekken van leningen door BWB in het treasurystatuut wordt 

uitgesloten, moet BWB zich voor deze investeringen zich wenden tot (één van) de deelnemende 

gemeenten. Zij moet dan zorg dragen voor voldoende financiële armslag. 

 

Schatkistbankieren 

Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. 

Hierdoor zal de Nederlandse staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en 

daalt de staatsschuld. Het verplicht schatkistbankieren is ingevoerd voor decentrale overheden 

en de gemeenschappelijke regelingen die zij zijn aangegaan. Schatkistbankieren geldt dus ook 

voor BWB. 

Ook bij de schatkist kunnen overtollige middelen tijdelijk op deposito worden weggezet. 

Decentrale overheden krijgen op de deposito’s een rente vergoed die gelijk is aan de rentes die 

de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. De Nederlandse staat 

faciliteert geen leenfaciliteit via het schatkistbankieren. 

In 2018 is er door BWB geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om geld op deposito weg te 

zetten. 

De rentekosten van de in de schatkist weggezette bedragen over het jaar 2018 bedroeg € 13. 

 

Drempelbedrag 

Door het Ministerie is een drempelbedrag vastgesteld dat op rekening courant van de BNG Bank 

mag blijven staan. Het drempelbedrag is het maximale bedrag dat BWB over een heel kwartaal 

gezien, dagelijks buiten de schatkist mag aanhouden. Door omstandigheden kan het voorkomen 

dat het drempelbedrag wordt overschreden, maar deze overschrijding moet dan op andere 

dagen in datzelfde kwartaal gecompenseerd worden door onder het drempelbedrag te blijven.  

Het drempelbedrag is vastgesteld op € 500.000. 

Het drempelbedrag is hoger vastgesteld dan op basis van de begroting zou mogen.  

Omdat BWB niet rood mag staan op haar rekening courant konden grote bedragen (bijvoorbeeld 

betaling van salaris) niet betaald worden met een conform de regels vastgesteld bedrag van € 

250.000. Om er voor te zorgen dat deze betalingen gewoon kunnen worden verricht is uit 

praktische overwegingen gekozen voor een verhoging naar € 500.000. 

Dit heeft er toe geleid dat de BWB in één kwartaal het drempelbedrag heeft overschreden. Voor 

de berekening van de bedragen per kwartaal verwijzen wij naar de balans, onder de vaste activa. 

 

Kasgeldlimiet 

Aangezien de financieringsbehoefte van BWB laag is, zal er in de praktijk geen sprake zijn van een 

overschrijding van de kasgeldlimiet. Wanneer er op korte termijn een extra liquiditeitsbehoefte 
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ontstaat, zal dit worden opgevangen door een tijdelijke ophoging van de kwartaalbijdrage van de 

deelnemende gemeenten. Dit wordt dan in de andere kwartalen rechtgetrokken worden met 

een lagere bijdrage, waardoor de totaalbijdrage over het hele jaar weer aansluit met de 

begroting. Indien dit ontoereikend is, wordt door een van de gemeenten een (kasgeld)lening 

aangetrokken. 

 

Renterisiconorm 

De renterisiconorm is 20% van de totale inkomsten, te weten € 4.010.000. BWB is geen 

(langlopende) leningen aangegaan. Het renterisico is derhalve nihil. 
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Paragraaf 3 | Bedrijfsvoering  
  

 

In deze paragraaf bedrijfsvoering worden de doelen en de inspanningen beschreven die nodig zijn 

voor de (doorontwikkeling van de) interne bedrijfsvoering van BWB. De uitgaven die daarmee 

gepaard zijn, zijn verantwoord in programma 6. 

  

 

Wat hebben we bereikt?  

BWB levert producten en diensten aan de deelnemende gemeenten en voor de eigen BWB. 

Doelstelling is het zorg dragen voor continuïteit en doorontwikkeling van de dienstverlening aan de 

drie gemeenten en (nieuwe) partners.  

 

Zoals in het voorwoord is aangegeven is 2018 een jaar geweest van herbezinning, een herbezinning 

op de doorontwikkeling van BWB naar de toekomst. In de loop van het jaar werd duidelijk dat onze 

nog vrij jonge organisatie met een aantal problemen in de bedrijfsvoering en in de samenwerking 

met de gemeenten te kampen had die de gewenste kwalitatieve doorontwikkeling belemmerden.  

 

Dit heeft er toe geleid dat bij BWB in 2018 de reguliere dienstverlening aan de deelnemende 

gemeenten voorop heeft gestaan. Daarnaast hebben met name het programma harmonisatie ICT-

applicaties en de werkzaamheden in het kader van de fusie van Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal een groot beslag gelegd op capaciteit van BWB. 

 

In dat licht bezien heeft een aantal voornemens die in de begroting werden vermeld minder 

aandacht gekregen.   

 

Wat heeft minder aandacht gekregen dan was voorgenomen? 

Doorontwikkeling van harmonisatie van de werkprocessen. 

Er is niet gestructureerd op basis van een planning/agenda aan mogelijke harmonisatie-

onderwerpen gewerkt. Daar waar mogelijk is al werkende weg een aantal onderwerpen 

geharmoniseerd. Een groot harmonisatieprogramma waar veel aandacht, capaciteit en energie in is 

gaan zitten is het harmonisatieprogramma IMICT. De fusie tussen Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal heeft als een vliegwiel voor deze harmonisatie gewerkt, waarbij wel de kanttekening 

gemaakt moet worden dat het fusietraject op zich al veel van het team IMICT-traject heeft gevergd.  

 

Verkennen nieuwe partners  

In deze fase van organisatie-ontwikkeling vinden wij het niet verstandig om contacten met nieuwe 

partners te zoeken. Vragen/verzoeken vanuit de omgeving zijn en worden op hun merites 

beoordeeld.  

 

Wat hebben gedaan?  

Ontwikkelen van een nieuwe visie, structuur, ontwikkelplan en de uitvoering van dit ontwikkelplan. 

Deze opdracht die in 2018 is verstrekt is door de directeur samen met de gemeentesecretarissen  

voortvarend opgepakt. De stand van zaken op moment van schrijven van dit jaarverslag (februari 

2019) is dat de contouren van de richting waarin de organisatie zich moet ontwikkelen en welke 

maatregelen daarvoor nodig zijn, zichtbaar worden. De planning is er op gericht dat wij in het 

voorjaar van 2019 hier besluitvorming op plegen zodat met de implementatie begonnen kan 

worden.           

 

Begin gemaakt met Dienstverleningsovereenkomst en Producten- en Diensten Catalogus. 
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In 2018 is een begin gemaakt met het vervaardigen van een Dienstverleningsovereenkomst met 
bijbehorende producten- en dienstencatalogus. Het doel van deze DVO is het vastleggen en 
concretiseren van samenwerkingsafspraken over de dienstverlening van BWB over de 
bedrijfsvoeringstaken Financiën, P&O, IMICT, Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Dit DVO en de 
afspraken die aan de hand hiervan worden gemaakt, krijgen een plaats in het ontwikkeltraject van 
BWB.  
 
Terug dringen ziekteverzuim/inhuur derden. 
In 2018 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 7,59%. Dit percentage heeft er toe geleid 
dat in een aantal gevallen derden ingehuurd moesten worden om de voortgang van de 
dienstverlening aan de gemeenten in stand te houden. Inmiddels is voor alle langdurige 
verzuimdossiers samen met de bedrijfsarts een individuele aanpak vastgesteld om te bevorderen dat 
de zieke medewerkers weer zo spoedig mogelijk in het arbeidsproces kunnen  terug keren. 
   
Het begeleiden van de fusie GNL. 
De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn per 1 januari 2019 gefuseerd. Dit 
betekende in 2018 het voorbereiden van de samenvoeging van 3 ambtelijke organisaties tot één 
nieuwe organisatie in de vorm van de gemeente West Betuwe.  Naast de samenvoeging speelde dat 
(een deel van) de taakgebieden Financiën, P&O en IMICT van Neerijnen en Lingewaal inclusief 18 
medewerkers per 1-1-2019 werden overgeheveld naar en ingevlochten in de organisatie van BWB. 
Medewerkers van BWB hebben een grote bijdrage moeten leveren om dit fusieproces tijdig tot een 
goed einde te brengen. Het heeft een forse impact gehad op de beschikbare capaciteit. 
 
Leren en ontwikkelen  
Medewerkers maken het verschil. Medewerkers van BWB worden gewaardeerd om hun 
deskundigheid, betrokkenheid en proactieve houding. Tegelijk vraagt het werken voor een 100.000 
gebied alsook het werken in een netwerkomgeving andere vaardigheden. Aandacht aan de 
ontwikkeling van deze vaardigheden vindt op individueel niveau plaats alsook binnen daartoe 
ontwikkelde leer- en ontwikkeltrajecten. Eind 2017/begin 2018 is het collectieve leertraject 
“Leerroute” geëindigd. In de individuele ontwikkelgesprekken krijgen deze een vervolg naar 
individuele behoefte. Het jaar 2018 is een druk en roerig jaar geweest voor BWB en zijn 
medewerkers. Daardoor is dat jaar onvoldoende geïnvesteerd kunnen worden in de 
doorontwikkeling van de organisatie. Dit is de reden waarom een groot deel van het opleidings- en 
ontwikkelingsbudget in 2018 niet is besteed.  
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Deel 2 Jaarrekening 
 

Overzicht van baten en lasten 
 

Bedragen x € 

1.000 
Primitieve begroting 2018 Begroot na wijziging 2018 Werkelijk 2018 

 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 

Programma 1 1.307 10 1.297 1.844 217 1.627 1.798 111 1.687 

Programma 2 2.670 15 2.655 3.619 281 3.338 3.476 113 3.363 

Programma 3 5.313 142 5.171 11.966 6.224 5.742 11.459 5.745 5.714 

Programma 4 0 0 0 705 0 705 695 68 627 

Programma 5 0 0 0 1.744 28 1.716 1.488 25 1.463 

Programma 6 1.001 0 1.001 901 157 744 667 73 594 

Algemene baten 

en lasten 
0 10.124 -10.124 0 13.802 -13.802 0 13.767 -13.767 

Vennootschaps-

belasting 
0 0 0 12 0 12 2 0 2 

Saldo voor 

bestemming 
10.291 10.291 0 20.791 20.709 82 19.585 19.902 -317 

Stortingen in 

reserves 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen 

aan reserves 
0 0 0 0 82 -82 0 93 -93 

Totaal  10.291 10.291 0 20.791 20.791 0 19.585 19.995 -410 

 

Een analyse van de verschillen tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten is 

opgenomen in de verschillenverklaringen per programma in het jaarverslag. 

 

Begrotingsrechtmatigheid 

In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen worden programma’s met een 

lastenoverschrijding expliciet toegelicht. Hoofdkenmerk is dat een overschrijding van de 

begroting altijd onrechtmatig is, maar dat deze niet altijd meegewogen wordt in het oordeel van 

de accountant. De afwijkingen worden getoetst aan de wet- en regelgeving en worden eventueel 

meegewogen in het accountantsoordeel rechtmatigheid. 

In deze jaarrekening heeft op geen enkel programma een lastenoverschrijding plaatsgevonden. 

 

Incidentele lasten en baten 

In de onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten van meer dan € 15.000 

weergegeven: 

 

Programma Omschrijving Lasten Baten 

1 Correctie inkomsten West-Betuwe 2017  -29 

 Inhuur salarisadministratie 49 49 

 West Betuwe 73 73 

 Begeleiding ontslagzaak 21  

 EHRM (reserve) onttrekking 40K staat bij AD 40  

 Subsidie A+O fonds  31 

    

2 West Betuwe 95 95 

 Ziektevervanging 364  
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 Harmonisatie rekeningschema 43  

    

3 Personeel van derden voor programma 

harmonisatie applicaties en fusie West 

Betuwe 

2.726  

 Materiële kosten fusie West Betuwe 53  

 Materiële kosten harmonisatie applicaties 227  

 Dienstverleningsovereenkomst BWB voor 

Lingewaal 

70 70 

 Bijdragen deelnemers voor harmonisatie 

applicaties 

 1.975 

 Bijdrage West Betuwe voor fusiekosten  642 

 Invoering AVG 175 175 

 Bijdrage gemeente Neerijnen t.b.v. BAG/BGT  19 

    

4 Ziektevervanging 89  

    

6 West Betuwe 129 129 

    

AD Reserve flankerende middelen  93 

    

Totaal  4.154 3.322 

 

Vennootschapsbelasting 

De aanslag 2016 is definitief vastgesteld. We ontvangen € 11.400 terug t.o.v. de voorlopige aanslag. 

Voor 2018 gaan we vooralsnog uit van een te betalen bedragen van € 13.000. Zowel de aanslagen 

2017 als 2018 moeten door de belastingdienst nog worden vastgesteld. 

 

Reserves 

Er zijn geen structurele dotaties en onttrekkingen aan de reserves in deze jaarstukken opgenomen. 
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Balans en toelichting per 31 december  
 

 

 

 

ACTIVA    31 DECEMBER  2018 31 DECEMBER 2017 

Materiële vaste activa 984.617  788.149   

Investeringen met economisch nut  984.617   788.149 

       

Totaal Vaste activa 984.617  788.149   

       

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 

dan één jaar 2.208.331  2.806.443   

Vorderingen op openbare lichamen  2.182.496   1.464.437 

Uitzettingen in 's-Rijks Schatkist  8.832   1.324.834 

Overige vorderingen  17.003   17.172 

       

Liquide middelen/banksaldi 39.282  67.451   

Overlopende activa       

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde 

bedragen 166.907  346.375   

      

Totaal Vlottende activa 2.414.520  3.220.269   

Totaal-generaal 3.399.137  4.008.418   

     

     

PASSIVA    31 DECEMBER  2018 31 DECEMBER 2017 

Eigen vermogen      

Algemene weerstandsreserve 0  0  

Bestemmingsreserves 96.817  2.650  

Gerealiseerd resultaat 410.997   -252.754  

Sub-totaal eigen vermogen 507.814  -250.104   

 

Totaal vaste passiva 

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische  

507.814 

 

-250.104 

  

looptijd korter dan één jaar 1.935.922  1.256.143   

Overige schulden  1.935.922  1.256.143 

Sub-totaal schulden korter dan één jaar 1.935.922   1.256.143   

Overlopende passiva 955.401  3.002.379   

Vooruitontvangen bedragen die ten bate van een 

volgend begrotingsjaar komen  300.000   2.259.957 

 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 

opgebouwd en in volgend jaar tot betaling komen  655.401  742.422 

Vlottende passiva 2.891.323  4.258.522   

Totaal-generaal 3.399.137  4.008.418   
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Toelichting balans per 31 december: 
 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

Inleiding 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften, zoals opgenomen in het 

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet normering 

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 

winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.   

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking 

hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voor voorzieningen c.q. 

schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van 

vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode 

waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals 

ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken. 

 

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 

voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 

dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 

schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient er wel een verplichting opgenomen te 

worden.  

 

Balans  

 

Vaste activa 

Materiële vast activa 

 

Algemeen 

 

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De 

verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de 

aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke 

rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen 

voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente  over het tijdvak 

die aan de vervaardiging van het actief worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting 

dat deze kosten worden geactiveerd.  
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Investeringen met economisch nut 

 

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de  verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Specifieke investeringsbedragen van derden worden op de desbetreffende  investering in 

mindering gebracht. 

 

Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. 

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: 

 

Gronden en terreinen                                            n.v.t. 

Woonruimten                                                              40 

Bedrijfsgebouwen                                                       40 

Vervoermiddelen                                                          5 

Machines, apparaten en installaties                       10 

Overige materiële vast activa                                     5 (inventarissen) 

                                                                                         3 (automatisering)  

 

Met afschrijven wordt begonnen in het jaar volgend op het jaar van ingebruikname. Er wordt 

volgens de lineaire methode afgeschreven waarbij geen rekening wordt gehouden met een 

restwaarde. 

 

In de financiële beheersverordening Gemeenschappelijke Regeling BVOWB (vastgesteld door 

bestuur BWB d.d. 19 januari 2017) is een bijlage afschrijvingenbeleid opgenomen. 

 

Vlottende activa 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Vorderingen 

 

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Liquide middelen en overlopende posten 

 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.  

 

Vlottende passiva 

 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
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VASTE ACTIVA 

Materiele vaste activa 

 

 

 Boekwaarde 

per 1-1-2018 

Investeringen Bijdrage van 

derden 

Afschrijvingen Boekwaarde           

per 31-12-

2018 

Machines, 

apparaten 

en 

installaties 

 

739.442 

 

775.298 332.216 259.876 922.648 

Overige 

materiële 

vaste activa 

 

 

48.707 

 

 

20.220 

 

 

0 

 

 

6.958 

 

 

61.969 

      

Totaal 788.149 795.518 332.216 266.834 984.617 

 

 

 

In 2018 zijn er investeringen o.a. gedaan in het kader van harmonisatie fusie West Betuwe ad. € 

332.216, investeringsprojecten IM/ICT harmonisatie On Premise ad. € 323.950, I-pads voor 

Raads- en commissieleden € 42.824 en is er voor € 20.200 een Plotter en snij- en vouwmachine 

aangeschaft. 

Van de gemeente Geldermalsen is een bijdrage ontvangen van € 332.216 voor de investeringen 

in het kader van de harmonisatie fusie West Betuwe. 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 

Uitzettingen 

 31 december 2018 31 december 2017 

Vorderingen op openbare lichamen 2.182.496 1.464.437 

Uitzettingen in ’s Rijks Schatkist met een 

rente- typische looptijd korter dan 1 jaar 

 

8.832 

 

1.324.834 

Overige vorderingen 17.003 17.172 

Totaal 2.208.331 2.806.443 

 

Vorderingen op openbare lichamen betreffen voornamelijk doorberekende kosten 

dienstverlening aan de moederorganisaties en externe partijen en terug te vorderen BTW op de 

Belastingdienst. 

De vorderingen op openbare lichamen zijn veelal ultimo boekjaar in rekening gebracht bij de 

externe partijen. 

Met de invoering van het schatkistbankieren, mag er een drempelbedrag buiten ’s Rijks Schatkist 

worden gehouden. Dit drempelbedrag is voor 2018 € 250.000. In de praktijk hanteren we een 

drempelbedrag van € 500.000 (zie ook de paragraaf financiering). 
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Het gemiddeld werkelijk bedrag was over de kwartalen is als volgt berekend: 

 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar 2018     

(1) Drempelbedrag 250       

    Kwartaal 1 
Kwartaal 
2 

Kwartaal 
3 

Kwartaal 
4 

(2) 

Kwartaalcijfer op 
dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist 
aangehouden 
middelen 

          167  
         
200  

         
331  

         
202  

(3a) = (1) > (2) 
Ruimte onder het 
drempelbedrag 

            83  
           
50  

           -    
           
48  

(3b) = (2) > (1) 
Overschrijding van 
het drempelbedrag 

            -               -    
           
81  

           -    

(1) Berekening drempelbedrag 

    Verslagjaar       

(4a) 
Begrotingstotaal 
verslagjaar 

      10.123        

(4b) 

Het deel van het 
begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan 
€ 500 miljoen 

      10.123        

(4c) 

Het deel van het 
begrotingstotaal dat 
de € 500 miljoen te 
boven gaat 

            -          

(1) = (4b)*0,0075 
+ (4c)*0,002 met 
een minimum 
van €250.000 

Drempelbedrag 250       

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 

    Kwartaal 1 
Kwartaal 
2 

Kwartaal 
3 

Kwartaal 
4 

(5a) 

Som van de per dag 
buiten 's Rijks 
schatkist 
aangehouden 
middelen (negatieve 
bedragen tellen als 
nihil) 

      14.997  
     
18.193  

     
30.488  

     
18.540  

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92 

(2) - (5a) / (5b) 

Kwartaalcijfer op 
dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist 
aangehouden 
middelen 

          167  
         
200  

         
331  

         
202  

 

Hiermee is, met uitzondering van het 3e kwartaal, aan de wettelijke vereisten voldaan. 

 

Liquide middelen 

Banksaldi 31 december 2018 31 december 2017 

BNG-rekening 2851.67.480 39.282 67.451 

Totaal 39.282 67.451 
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Overlopende activa 

 31 december 2018 31 december 2017 

Vooruitbetaalde bedragen 166.907 346.375 

Totaal 166.907 346.375 

 

Onder vooruitbetaalde bedragen zijn o.a. opgenomen de onderhouds- en licentiekosten voor het 

jaar 2019 die door een aantal crediteuren vooruit is gefactureerd. 

 

 

VASTE PASSIVA 

 

Eigen Vermogen 

 

Reserves 

 

Het resultaat boekjaar 2017 was -252.754. Van dit resultaat is er 187.545 toegevoegd aan de 

reserve flankerende middelen. Daarnaast hebben de deelnemers voor een bedrag van € 440.299 

bijgedragen in het negatieve jaarrekeningresultaat conform de GR. 

 

 

Reserve Harmonisatie 

In 2016 is een start gemaakt met het harmoniseren van de bedrijfsprocessen van BWB. Hier is 

onder andere externe capaciteit voor ingehuurd. Omdat de budgetruimte van 2016 niet geheel 

besteed was, is bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 voorgesteld om de beschikbare 

budgetruimte uit 2016 hiervoor vast te houden en te oormerken in de reserve Harmonisatie. 

In 2018 hebben geen uitgaven ten lasten van deze reserve plaatsgevonden.  

 

 

Reserve flankerende middelen 

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2017 is besloten om een reserve flankerende middelen te 

vormen en hierin een bedrag te storten van € 187.545. Toekomstige uitgaven voor een aantal 

projecten worden hieruit gedekt. In 2018 is er voor implementatie personeelssysteem € 40.979 

en € 52.399 kosten LIAS uit deze reserve onttrokken. 

  

 Stand       

1-1-2018 

Toevoeging  Onttrekking  Bestemming 

resultaat 

vorig 

boekjaar 

Verminde-

ring i.v.m. 

afschrij-

vingen 

Stand      

31-12-

2018 

Algemene 

weerstandsreserve 
0     0 

Overige 

bestemmingsreserves 

Reserve Harmonisatie 

Reserve flankerende 

middelen 

 

 

2.650 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

93.378 

 

 

 

 

187.545 

 

 

0 

 

0 

 

 

2.650 

 

94.167 

Totaal 2.650 0 93.378 187.545 0 96.817 
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Netto vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. 

 

Overige schulden 

 31 december 2018 31 december 2017 

Crediteuren 1.532.892 1.208.407 

Nog te betalen bedragen 402.500 47.736 

Diverse schulden 530 0 

Totaal 1.935.922 1.256.143 

 

Het saldo van de Crediteuren betreft voornamelijk de afhandeling van facturen van de maand 

december.  

 

Overlopende passiva 

 31 december 2018 31 december 2017 

Vooruitontvangen bedragen die ten bate 

van een volgend begrotingsjaar komen 

 

300.000 

 

2.259.957 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar 

zijn ontstaan en in een volgend jaar tot 

betaling komen 

 

 

655.401 

 

 

742.422 

Totaal 955.401 3.002.379 

 

Vooruitontvangen bedragen die ten bate van een volgend begrotingsjaar komen 

 

Onder de vooruitontvangen bedragen is opgenomen een voorschot dat door gemeente 

Geldermalsen is betaald voor de bijdrage van het 1e kwartaal 2019. Hiervoor zijn medio 

december 2018 al facturen verzonden naar de deelnemers. 

 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn ontstaan en in een volgend jaar tot betaling komen 

 

Hieronder zijn opgenomen de afdrachten loonheffingen € 521.649 en sociale lasten € 117.397 

over de maand december 2018. Verder is de afdracht BTW over het 4e kwartaal hier ook 

verantwoord. Dit is een bedrag van € 16.355. De afwikkeling van de posten vinden plaats in 

januari 2019. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Per balansdatum zijn er 2 juridische geschillen met medewerkers, waarvan er één inmiddels is 

geëindigd met een positieve uitkomst voor de werkgever. De eventuele financiële gevolgen van 

de andere twee geschillen zijn nog niet bekend. 
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Noot: Binnen contract met PQR is een inhuurcontract gesloten waarbij opdrachtverlening niet 

conform aanbestedingswet heeft plaatsgevonden. 

 

BWB huurt ruimten van de gemeente Culemborg waarvoor nog een huurovereenkomst tussen 

gemeente Culemborg en BWB opgesteld moet worden.  De huurverplichting van 2018 ad. € 

270.000 is meegenomen in de exploitatiecijfers. BWB gaat een hurovereenkomst aan met de 

gemeente Culemborg voor een periode van 5 jaar. 

 

 

Verzekerde sommen 

Collectieve rechtsbijstand  € 40.000 

Aansprakelijkheid € 2.500.000 

 
Gebeurtenissen na balansdatum: 

Géén 
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
 

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen in werking 

getreden. De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke 

en semipublieke sector.  

 

De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. 

De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking 

werkzaam zijn. De algemene bezoldigingsnorm van de WNT bedraagt na indexering voor 2018 

€ 189.000. 

 

Hieronder conform artikel 4.1 lid 1 WNT het overzicht openbaarmaking. 

 

Bestuurder Functie 2017 2018 

Dhr. G.J. van 

Grootheest 

Voorzitter n.v.t. 12-07-18 t/m 

31-12-18 

Dhr. L. Verspuij Lid  Lid (plv. 

voorzitter) 

Voorzitter vanaf 

20-12-2017  

01-01-18 t/m 

31-05-18 

Dhr. M.J.J. Melissen Lid n.v.t. 18-06-18 t/m 

31-12-18 

Dhr. R.S. van 

Meygaarden 

Lid Lid (vanaf 20-12-

2017) 

12-07-18 t/m 

31-12-18 

Dhr. N.H.M. Stolwijk Lid Lid 01-01-17 t/m 

31-12-2017 

01-01-18 t/m 

31-05-18 

Mevrouw 

M.W.M. de 

Vries  

  

 

voorzitter   
 

01-01-2017 t/m 

19-12-2017 

n.v.t. 

 

 

 

Omschrijving                                                                                                                    E.M. Groen 

Functie  Algemeen directeur 

Duur dienstverband 2018 01/01-31/08 

Omvang dienstverband in fte                       0.89 (01/01-31/08) 

(Fictieve) dienstbetrekking extern 

  

Bezoldiging 2018 2017 

Beloning € 106.496 € 137.624 

Belastbare onkostenvergoeding n.v.t. n.v.t. 

Beloning betaalbaar op termijn n.v.t. n.v.t. 

   

Totaal beloning € 106.496 € 137.624 

Toepasselijke WNT-maximum € 111.986 € 161.090 
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Omschrijving                                                                                                                  N. Duursema 

Functie 1 directeur 

Duur dienstverband 2018  24/09-31/12 

Omvang dienstverband in fte  0.89 (24/09-31/12) 

(Fictieve) dienstbetrekking    extern 

  

Bezoldiging 2018 2017 

Beloning € 42.000 n.v.t. 

Belastbare onkostenvergoeding n.v.t. n.v.t. 

Beloning betaalbaar op termijn n.v.t. n.v.t. 

   

Totaal beloning € 42.000 n.v.t. 

Toepasselijke WNT-maximum € 76.440 n.v.t. 

 

  



40 
 
 

Deel 3 Overige gegevens 


