
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kaderbrief 2020 
 

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maart 2019 
  



2 

 

  



3 

 

Aan het bestuur, 
 
Inleiding 
 
Artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) 
geeft aan dat jaarlijks vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, 
de algemene financiële en beleidsmatige kaders worden toegezonden aan de raden van de 
deelnemers. Deze kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de 
beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor het begrotingsjaar. 
 
De kaderbrief is daarmee feitelijk de start van het proces van het opstellen van de begroting 2020 
van BWB. 
 
In het kader van de harmonisatie hanteren we voor de begroting van BWB en van de drie gemeenten 
dezelfde uitgangspunten, in elk geval op financieel gebied. In individuele gemeenten zullen soms 
andere uitgangspunten gelden. De gevolgen hiervan, die waarschijnlijk beperkt zijn, zullen in de 
advisering aan die gemeenten worden meegenomen. 
 
In deze Kaderbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
 
1. Financiële kaders en uitgangspunten voor de begroting 2020 
2. Actuele ontwikkelingen 
3. Gevolgen voor gemeentelijke bijdragen 
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1. Financiële kaders en uitgangspunten voor de begroting 2020 
 
Algemeen 
Basis voor de begroting 2020 is de vastgestelde (programma)begroting 2019, inclusief de structurele 
effecten van de begrotingswijzigingen 2018. Daarnaast nemen we de bevindingen van de 
jaarrekening 2018, voor zover tijdig beschikbaar, mee bij de opstelling van de nieuwe begroting. 
Behalve enkele autonome ontwikkelingen vragen we dus geen extra middelen in de begroting 2020.  
 
Index prijsontwikkeling 
Voor de prijsontwikkeling sluiten we aan bij de verwachte prijsontwikkeling van het bruto 
binnenlands product (bbp) van het CPB. In de middellange termijnverkenning 2018-2021 gaat het 
CPB voor de periode 2018-2021 uit van 2,4% jaarlijkse prijsontwikkeling. In een latere publicatie 
(Macro Economische Verkenning 2019) gaat het CPB uit van 2,5% prijsontwikkeling in het jaar 2019. 
Op basis van deze gegevens hanteren we voor de Begroting 2020 een prijsontwikkeling van 2,5%. 
In de meicirculaire over het gemeentefonds die rond 1 juni wordt ontvangen, staat actuele 
informatie van het CPB over de prijsontwikkeling. Indien die informatie daar aanleiding toe geeft, 
zullen wij de begroting 2020 bijstellen.  
 
Loonontwikkeling 
De huidige CAO Gemeenten kent een looptijd tot 1 januari 2019. Voor de verwachte 
loonontwikkeling na 1 januari 2019 wordt aangesloten bij de publicaties van het Centraal Planbureau 
(CPB). In de middellange termijnverkenning 2018-2021 gaat het CPB voor de periode 2018-2021 uit 
van 3,1% loonontwikkeling. In een latere publicatie (Macro Economische Verkenning 2019) gaat het 
CPB uit van 2,9% loonontwikkeling, dit betreft alleen het jaar 2019. 
Op basis van deze gegevens hanteren we voor de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 
een meerjarige loonontwikkeling van 3,0%. 
Indien van toepassing worden de jaarlijkse periodieke verhogingen binnen de functieschalen 
toegepast. 
 
Vacatures  
Bij de raming van de salarisbudgetten is de vastgestelde formatie het uitgangspunt. We ramen de 
loonkosten van de medewerkers die per 1 februari 2019 op een formatieplaats zitten, waarbij 
reguliere periodieken worden meegenomen. Formatieplaatsen waarvoor nu een vacature openstaat 
ramen we volgens het maximum van de schaal.  
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2. Actuele ontwikkelingen 
 
Aanvullend budget inzake invlechten Neerijnen en Lingewaal: 
In de 2e begrotingswijziging 2019 voegen we de structurele budgetten die zijn overgekomen uit 
Neerijnen en Lingewaal toe aan de begroting van BWB, wat ook effecten heeft voor 2020. Tevens 
passen we de begroting 2019 aan voor incidentele kosten. De kosten van deze begrotingswijzigingen 
komen voor rekening van de gemeente West Betuwe. Hiervoor wordt een aanpassing van de 
verdeelsleutel gemaakt op basis van de huidige methode (naar rato van de ingebrachte budgetten 
door de deelnemers). 
 
Verdeelsleutel 
Tot nu toe was de verdeelsleutel voor de verdeling van de kosten naar de deelnemers gebaseerd op 
de ingebrachte budgetten. Al eerder is uitgesproken dat dit een tijdelijke situatie is, en dat na de 
vorming van de gemeente West Betuwe een keuze gemaakt wordt voor een nieuwe, meer objectieve 
en passende verdeelsleutel. 
Daarbij moet rekening worden gehouden met een verschillend takenpakket voor enerzijds de 
gemeenten Culemborg en Tiel en anderzijds de gemeente West-Betuwe, in het bijzonder de taken op 
het gebied van facilitair en juridische zaken. 
Naar verwachting kan eind 2019 de nieuwe verdeelsleutel vastgesteld worden op basis van 
dienstverleningsovereenkomsten. 
 
Doorontwikkeling BWB 
BWB blijft in overleg met haar partners om te komen tot verdere harmonisatie en 
kwaliteitsverbetering. Onderdeel van het harmoniseren van haar activiteiten en het creëren van 
meer transparantie, is de interne dienstverlening en de toegevoegde waarde die de organisatie 
levert. 
In het kader hiervan is in 2019 bestuurlijk afgesproken, dat er een start gemaakt wordt met het 
opstellen van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en bijbehorende product- en 
dienstencatalogus (PDC).  
Ander onderdeel van de doorontwikkeling is de aanstelling van een vaste directeur. Tot nu toe 
gingen we uit van een tijdelijke aanstelling. Dit betekent dat we de raming voor een directeur ook na 
2020 doortrekken. 
 
Kader stellend is en blijft om het budget van 2019 te indexeren en dit te gebruiken als eindbudget 
voor 2020. Er worden dus t.o.v. dit jaar geen extra middelen gevraagd voor de doorontwikkeling van 
BWB.  
 
Wijzigingen in wet- en regelgeving 
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. 

Hiervoor worden in 2019 de nodige voorbereidingen en kosten gemaakt. Daarnaast wordt het 

normenkader Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) op 1 januari 2020 vervangen door de 

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO vormt het nieuwe normenkader voor alle 

overheden. Hiervoor worden in 2019 de nodige voorbereidingen en kosten gemaakt. 

Aanpassingen budgetten 2020 
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Wij stellen voor om de budgetten, naast de aanpassingen voor de loon- en prijsontwikkelingen, op 
een drietal punten bij te stellen. Daarnaast is het mogelijk dat er bij de opstelling van de begroting 
verschuivingen tussen budgetten plaatsvinden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de bijdragen van 
de deelnemers. 

De volgende budgettaire aanpassingen zijn gemaakt in de begroting 2020 t.o.v. 2019: 
 
I. Arbowet-en regelgeving 

Voor het meerjarig arbobeleid is er structureel een aanvullend bedrag nodig van € 5.000. 
 

II. Incidentele loonkosten 
Er is jaarlijks sprake van incidentele of variabele looncomponenten, boven de structurele en vaste 
loonkosten komen voor salarissen. Dit zijn kosten voor onder andere overwerk, diverse toeslagen en 
verkoop van verlofuren die niet zijn geraamd in de begroting tot nu toe. 
Op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren stellen wij voor om in de begroting 2020 
hiervoor € 109.150 op te nemen. 
 

III. Generatiepact 
Afgelopen januari is een principe onderhandelingsakkoord bereikt in het BGO Harmonisatie 
Arbeidsvoorwaarden i.o. over het vervolg harmonisatie arbeidsvoorwaarden voor de gemeente 
Culemborg, de gemeente Tiel en BWB. Eén van de onderdelen hiervan is het generatiepact. Dit pact 
leidt tot meerkosten voor de drie organisaties. 
Hieronder in de kolom “Resultaat totaal” een weergave van de geschatte totale meerkosten per 
werkgever over de periode 2019 t/m 2025, uitgaande van een deelnamegraad van 80%. 
 
Werkgever Vrijkomende 

fte’s 

Besparing 

80% deelname, 

90% looptijd, 

max 5 jr tot AOW 

Kosten 

invullen vrijgekomen 

fte's (zelfde schaal 

2e periodiek) 

Resultaat 

totaal 

Resultaat 

gem. p/jr 

over 7 jr 

BWB 4,0 € 381.000 € 637.000 -€ 256.000 -€ 36.571 

Tiel  4,9 € 590.000 € 987.000 -€ 397.000 -€ 56.714 

Culemborg 2,7 € 198.000 € 332.000 -€ 134.000 -€ 19.143 

Wij stellen voor om in de voortgangsrapportage 2019 en in de begroting 2020-2023 een jaarlijks 

bedrag op te nemen van € 36.500. 

Tevens moet aangemerkt worden dat aan de generatiepact ook een risico is verbonden ten aanzien 

van de dienstverlening van de organisatie. Dit ontstaat onder ander doordat er beperkt vrijval is op 

specialistische formatie, waardoor aanwas van jonge medewerkers in gedrag kan komen. 

 

  



7 

 

Gevolgen voor gemeentelijke bijdragen 

 
 
Toelichting: 

 De primaire begroting 2019 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 juli 2018.  

 1e begrotingswijziging: Structurele doorwerking voortgangsrapportage 2018;  net als 

voorgaand jaar een structurele bijdrage vanuit de gemeente om het doorwerkende tekort te 

dekken. Het gaat hier voor begrotingsjaar 2020 om een bedrag van € 226.812,-, voor de jaren 

daarna € 90.812,-. 

 2e begrotingswijziging : Neerijnen en Lingewaal ; betreft het nog te nemen besluit inzake de 

(budget) overheveling vanuit Neerijnen en Lingewaal naar BWB per 2019. (zie onderstaande 

bijlage). Het gaat hier om het structurele budget. 

Bijlage: Transitie Budget Neerijnen en Lingewaal 

 

 

 

(Structurele) Bijdragen van de gemeenten
Primaire 

begroting 2019

1e Begr.wijziging 2019    

(structurele doorwerking 

rapportage 2018 )

2e Begr.wijziging 2019     

(Neerijnen/Lingewaal)

Totaal               

2019

Mutaties               

2020

Begroting    

2020

Salarissen  (+ 3%) 9.884.544 226.812 1.349.571 11.460.927 343.828 11.804.755

Materiele budgetten (indexering 2,5%) 3.119.960 454.550 3.574.510 89.363 3.663.873

Aanvullend Meerjarige Arbo beleid 5.000 5.000

Compensatie  looncomponenten (+1%) 109.150 109.150

Generatiepact 36.500 36.500

Totaal effect Kaderbrief voor begroting 2020 13.004.505 226.812 1.804.121 15.035.438 583.841 15.619.278

Structureel Budget 2019 Personeel Materieel Totaal

Salariskosten (P&O/Fin/IM-ICT) 1.249.571

Materieel budget 331.000

Overhead -Management 100.000

Uitbesteed werken 123.550

Totaal 1.349.571 454.550 1.804.121


