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Aan het bestuur, 

 

 

Bijgaand treft u aan de meerjarenprogrammabegroting 2020-2023. De begroting is, zoals eerder 

door u op 16 januari 2019 is besloten, gebaseerd op de begroting 2019 (“ongewijzigd beleid”) 

behoudens enkele onderwerpen en autonome ontwikkelingen  die in de Kaderbrief 2020 zijn 

vermeld. De Kaderbrief is door u op 26 maart besproken en op 17 april vastgesteld. 

 

BWB verkeert op het moment van het voorbereiden van deze begroting in een ontwikkelfase. Dit 

vergt aanpassingen in de governance, in de organisatiestructuur en het gaan werken met een 

DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Verzakelijking is noodzakelijk. Over de uitwerking van 

deze drie sporen vindt in 2019 - in tijd gezien parallel aan voorlopige vaststelling van deze 

begroting - besluitvorming plaats. Het werkend maken van de nieuwe structuren én het verder 

ontwikkelen van de organisatie en haar medewerkers vraagt de volle aandacht van BWB voor de 

komende periode. Het jaar 2020 is dan ook het jaar waarin we samen met de gemeenten continu 

scherp moeten kijken of we op de goede weg zijn en bijschakelen waar nodig. Vanaf medio 2020 

heeft BWB een cultuur van continu evalueren en ontwikkelen, waarbij we onszelf ter discussie 

stellen en scherp blijven op de verwachtingen van gemeenten en de omgeving van de 

gemeenten.  

 

Voor verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de programma’s en paragrafen. 

 

Deze begroting is voorlopig vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 17 april 2019. 

Met, indien nodig, inachtneming van door de gemeenten ingediende zienswijzen kan definitieve 

vaststelling plaatsvinden in uw vergadering van 20 juni 2019. 

 

 

N. Duursema 

directeur 
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Samenvatting  
 
Algemeen 
De basis voor de programmabegroting 2020 is zoals hiervoor gemeld, de programmabegroting 
2019. Verder zijn de uitgangspunten gehanteerd waarover wij u in de Kaderbrief 2020 hebben 
geïnformeerd. 
Daarnaast hebben we rekening gehouden met het aanpassen van de budgetten in verband met 

de vorming van de gemeente West Betuwe. Deze zijn meegenomen in de 2e begrotingswijziging 

2019. Bij juridische zaken stellen we voor om de budgetten voor de bezwarencommissies van 

Culemborg en Tiel over te hevelen naar BWB. 

De verdeelsleutel is nog gebaseerd op de inbrengbudgetten van de drie gemeenten. Wel zijn de 

percentages herberekend. Na de afsluiting van de DVO’s zal de verdeelsleutel daarop gebaseerd 

worden. 

 
Financiële uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2020 (zie ook de Kaderbrief) 
Index prijsontwikkeling 
In de begroting 2020 houden wij voor 2020 een prijsontwikkeling aan van 2,5%. Dit is een 
aanname op basis van de ramingen van het CPB zoals die nu ten tijde van het opstellen van de 
begroting bekend zijn. 
 
Loonontwikkeling 
De laatste cao gemeenteambtenaren liep per 31-12-2018 af.  
In de begroting 2019 zijn wij er van uit gegaan dat de per 1 januari 2019 vast te stellen cao plus 
de ontwikkelingen van de sociale premies leiden tot een stijging van de loonkosten met 3% t.o.v. 
2018. 
Voor 2020 hanteren we hetzelfde uitgangspunt. 
 
Daarnaast hebben we de volgende aanpassingen uit de kaderbrief 2020 opgenomen: 
I. Arbowet- regelgeving € 5.000 
II. Incidentele loonkosten, 1% van de loonsom ofwel € 109.150 
III. Gevolgen van het generatiepact, € 36.500 gedurende 7 jaar. 
 
Met inachtneming van hetgeen in deze samenvatting is gemeld, komt de bijdrage van de 
gemeenten uiteindelijk uit op: 
 
Bedragen x € 1.000 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Totaal  15.066 15.445 15.445 15.445 15.445 

 
Vanaf 2020 vertoont het meerjarenperspectief een structureel beeld. 
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Vaststellingsbesluit 
 

 

 

 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BWB,  
 
gezien het voorstel van 11 april 2019 tot voorlopige vaststelling van de ontwerp 
programmabegroting 2020-2023, 
 

 

Besluit: 

 

1. De programmabegroting 2020-2023 voor wat betreft de jaarschijf 2020 voorlopig 

vast te stellen conform het ontwerp;  

2. De programmabegroting 2020-2023 voor wat betreft de jaren 2021 t/m 2023  

voorlopig voor kennisgeving aan te nemen; 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 17 april 2019 

 

 

 

 

De secretaris,       De voorzitter, 

 

 

 

N. Duursema       G. van Grootheest 
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Programma 1 | Personeel & Organisatie  
 

 

Wat willen we bereiken? 
In 2017 is een HRM visie voor onze netwerkorganisatie opgesteld. Natuurlijk mag het niet alleen bij 
woorden blijven. Om die reden wordt er periodiek een aantal strategische doelen (HRM thema’s) 
gekozen. Deze worden vertaald naar een (of meerdere) SMART projectopdrachten. 
De insteek in de voorliggende jaren was om het HRM instrumentarium zoveel als mogelijk te 

harmoniseren en te innoveren. Voor 2020 zullen in overleg met de partners nieuwe HRM-thema’s 

moeten worden bepaald en de afstemming worden gezocht met de in de DVO vermelde 

dienstverlening. Deze keuzes moeten op moment van schrijven nog gemaakt worden. Net als in 

2019 worden dan projectopdrachten geformuleerd incl. doorkijk naar benodigde capaciteit en te 

behalen resultaat.  

Wat gaan we doen? 
Vanuit de DVO 2020 ligt de focus ligt op het borgen van de reguliere dienstverlening. Inzet hierop 
gebeurt binnen de toegestane formatie en budgetten. Eventuele vakinhoudelijke ontwikkelingen 
krijgen binnen de aangewezen capaciteit invulling. Daar waar extra opdrachten (maatwerk) of 
wettelijke taken met grote prioriteit worden opgevoerd, wordt een verzoek gedaan voor extra 
middelen aan de betrokken partner(s).  
 

Wat gaat dat kosten? 

Bedragen x € 

1.000: 

2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

2020 

begroot 

2021 

begroot 

2022 

begroot 

2023 

begroot 

Lasten 1.798 1.814 1.753 1.753 1.753 1.753 

Baten  111 10 10 10 10 10 

Saldo 1.687 1.804 1.744 1.744 1.744 1.744 

 

Verschillenverklaring begroting 2019 en begroting 2020 (bedragen x € 1.000) 

Correctie salarislasten inclusief loonindex V 10 

Incidentele loonkosten N 16 

Afloop reserve flankerende middelen  V 70 

Prijsindex N 4 

Resultaat V 60 
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Programma 2 | Financiën  
  

Wat willen we bereiken? 
De afdeling Financiën van BWB levert financiële producten en diensten aan en voor de deelnemende 
gemeenten en de eigen organisatie. Kerntaken hierbij zijn: 
- het voeren van de financiële administratie; 
- het uitvoeren van financiële beheershandelingen; 
- het leveren van betrouwbare en volledige financiële informatie en rapportages; 
- het adviseren over en geven van ondersteuning op bovengenoemde taken en P&C. 
Kerndoelstelling is de besturen, management en andere betrokkenen bij deze organisaties hiermee 
in staat te stellen om aan financiële wet- en regelgeving te voldoen, de organisatie te besturen en 
hierover verantwoording af te leggen. 
Andere doelstellingen die de afdeling nastreeft zijn de 4 K’s die bij de oprichting van BWB zijn 
bepaald. 
Vanuit deze uitgangspunten en doelstellingen willen we het volgende bereiken of doorontwikkelen 
op 4 deelgebieden: personeel, organisatie, processen en instrumenten en dienstverlening. 
 

Wat gaan we doen? 
Naast het uitvoeren van de reguliere taken zullen onder andere de volgende onderwerpen worden 
opgepakt: 

 In samenwerking met de partners verder uitvoering geven aan de ontwikkelagenda en 
voortzetten van het  harmoniseren en standaardiseren van interne werkwijzen of 
werkprocessen  

 Het verder doorontwikkelen van financiële  management – en bestuursinformatie 

 Het opstellen van een plan om de advies- en ondersteuningsfuncties te versterken 
(deelgebied Dienstverlening) 

 Het gericht opleiden of begeleiden van medewerkers in hun functie-uitoefening en 
ontwikkelen van competenties (talentontwikkeling) (deelgebied Personeel). 

 Het robuuster en minder kwetsbaar maken van de taken door onder andere heldere taak- 
en resultaatbeschrijvingen en het creëren van een goed beter werkklimaat (Organisatie). 

 
 
Wat gaat dat kosten? 

Bedragen x € 

1.000: 

2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

2020 

begroot 

2021 

begroot 

2022 

begroot 

2023 

begroot 

Lasten 3.476 3.214 3.320 3.320 3.320 3.320 

Baten  113 0 0 0 0 0 

Saldo 3.363 3.214 3.320 3.320 3.320 3.320 

 

Verschillenverklaring begroting 2019 en begroting 2020 (bedragen x € 1.000) 

Loonindex N 69 

Incidentele loonkosten N 30 

Prijsindex N 7 

Resultaat N 106 
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Programma 3 | Informatiemanagement/ICT 
 

Wat willen we bereiken? 

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

diensten aan de gemeenten Culemborg, West Betuwe, 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 2020 aan wordt 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 randvoorwaardelijk.  

  

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 gaan we doen? 

 Uitvoeren van het informatiebeleid 2018-2021 met door de gemeenten vast te stellen 

projecten.  

 Vervangen van de ICT Infrastructuur. 

 Invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) ter vervanging van de BIG. 

 
Wat gaat dat kosten? 

Bedragen x € 

1.000: 

2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

2020 

begroot 

2021 

begroot 

2022 

begroot 

2023 

begroot 

Lasten 11.459 7.782 7.894 7.690 7.559 7.548 

Baten  5.800 590 581 377 246 235 

Saldo 5.659 7.192 7.313 7.313 7.313 7.313 

 

Voor het begrotingsjaar 2020-2024 handhaven we de omvang van de huidige begroting en zal alleen 

indexatie van de loon – en prijsstijging worden toegepast.  

In 2019 gaan we voor 2020 en verder een nieuwe begroting IM/ICT opstellen, waarbij naast het 

investeringsplan ook de reguliere exploitatielasten voor de totale geharmoniseerde IM/ICT 
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onderdelen wordt meegenomen. Op basis hiervan worden de lasten centraal verwerkt in de 

begroting BWB en gaan ze meelopen in de gemeentelijke  bijdrage.  Voor de gemeente specifieke 

onderdelen van IM/ICT zullen separate afspraken worden gemaakt en kent een eigen verrekening 

met de afzonderlijke  gemeente.  

Verschillenverklaring begroting 2019 en begroting 2020 (bedragen x € 1.000) 

Loonindex/loonkosten V 47 

Incidentele loonkosten N 44 

Prijsindex N 76 

Kapitaallasten N 35 

Bijdragen deelnemers N 9 

Diverse kleine verschillen N 4 

Resultaat N 121 
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Programma 4 | Algemeen juridische zaken  
 

Wat willen we bereiken? 

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 gaan we doen? 

Vanuit de DVO 2020 ligt de focus op het borgen van de reguliere dienstverlening. Inzet hierop 
gebeurt binnen de toegestane formatie en budgetten. Eventuele vakinhoudelijke ontwikkelingen 
krijgen binnen de aangewezen capaciteit invulling. Daar waar extra opdrachten (maatwerk) of 
wettelijke taken met grote prioriteit worden opgevoerd, wordt een verzoek gedaan voor extra 
middelen aan de betrokken partner(s). In het kader van de juridische advisering zullen de juristen 
met grote regelmaat werkzaam zijn op de locaties van de deelnemers. Door scholing en 
kennisuitwisseling willen wij er voor zorgen dat de kennis van het team AJZ geborgd is, zodat we 
elkaar, indien nodig, kunnen vervangen. 
 

Wat gaat dat kosten? 

Bedragen x € 

1.000: 

2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

2020 

begroot 

2021 

begroot 

2022 

begroot 

2023 

begroot 

Lasten 695 590 668 668 668 668 

Baten  68 0 0 0 0 0 

Saldo 627 590 668 668 668 668 

 

Verschillenverklaring begroting 2019 en begroting 2020 (bedragen x € 1.000) 

Loonindex  N 16 

Incidentele loonkosten N 7 

Overdracht formatie West-Betuwe N 35 

Prijsindex N 1 

Overdracht JZ budgetten Tiel en Culemborg* N 19 

Resultaat N 78 

 

*Wij stellen voor om de budgetten van de bezwarencommissies m.i.v. 2020 over te hevelen van de 

begrotingen van Culemborg en Tiel naar die van BWB. Dit in verband met de samenvoeging van de 

bezwarencommissies tot één commissie. Bij de herberekening van de verdeelsleutel 2020 wordt met 

deze overheveling rekening gehouden. 
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Programma 5 | Facilitaire Zaken  
 
Wat willen we bereiken? 
In 2020 wil facilitaire zaken verder professionaliseren. Dit zorgt op meerdere onderwerpen voor 
verdere ontwikkeling van medewerkers, werkprocessen, kwaliteitsbeheersing en dienstverlening. 
Doel van de professionalisering is de kwaliteit in de bedrijfsvoering te verhogen en de continuïteit in 
dienstverlening te vergroten. 
 
Beheertaken  
Facilitaire zaken is verantwoordelijk voor een optimale werk- en verblijfsomgeving binnen de 
locaties Tiel en Culemborg (inclusief BWB). De afdeling zorgt ervoor dat alle medewerkers hun werk 
goed kunnen doen. Het Team Facilitaire zaken beheert de locaties die in gebruik zijn binnen Tiel en 
Culemborg. Dit is een zeer divers palet aan locaties; van schoolgebouwen, kantoorgebouwen en 
wijkcentra tot sportaccommodaties. Onder beheerstaken verstaan wij onder andere het preventief 
en correctief uitvoeren van huismeestertaken en toezien op uitgevoerd werk door derden. 
Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de uitvoering van de facilitaire dienstverlening. Hierbij 
dragen wij zorg voor een schone werkomgeving, goede inrichting van de werkplekken en diverse 
cateringdiensten. Deze werkzaamheden voeren wij zelf uit of besteden wij uit aan derden. 
 
Wat gaan we doen? 
De diensten vanuit de producten -en dienstencatalogus worden hierbij verder gedigitaliseerd, werk 
processen verbeterd en geharmoniseerd.  
 
 
Wat gaat dat kosten? 

Bedragen x € 

1.000: 

2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

2020 

begroot 

2021 

begroot 

2022 

begroot 

2023 

begroot 

Lasten 1.488 1.615 1.657 1.657 1.657 1.657 

Baten  25 15 16 16 16 16 

Saldo 1.463 1.600 1.641 1.641 1.641 1.641 

 
Verschillenverklaring begroting 2019 en begroting 2020 (bedragen x € 1.000) 

Loonindex N 21 

Incidentele loonkosten N 13 

Prijsindex N 7 

Totaal N 41 
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Programma 6 | Directie 
 

Wat willen we bereiken?  

Zie paragraaf bedrijfsvoering. 

 

Wat gaan we doen?  

Zie paragraaf bedrijfsvoering. 

 

Wat gaat dat kosten? 

Bedragen x € 

1.000: 

2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

2020 

begroot 

2021 

begroot 

2022 

begroot 

2023 

begroot 

Lasten 667 770 759 759 759 759 

Baten  73 0 0 0 0 0 

Totaal 594 770 759 759 759 759 

 

Verschillenverklaring begroting 2019 en begroting 2020 (bedragen x € 1.000) 

Loonindex N 1 

Incidentele loonkosten N 1 

Prijsindex N 14 

Inhuur directeur 9 maanden in 2020 t.o.v. 12 maanden in 2019; vanaf 2021 wordt 

uitgegaan van een directeur in vaste aanstelling voor 0,89 fte 

V 37 

Kosten generatiepact N 37 

Arbobudget N 5 

Afloop besteding reserve flankerende middelen  V 32 

Resultaat V 11 
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Algemene dekkingsmiddelen 
Het exploitatieresultaat van BWB wordt gedekt uit bijdragen van de deelnemers. De bijdragen 

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

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. 
In deze begroting verdelen we de kosten nog op basis van het principe van de inbrengbudgetten 
over de 3 gemeenten. Daarbij houden we rekening met de toevoeging in 2019 van de budgetten 
vanuit de nieuwe gemeente West Betuwe ad € 1,8 miljoen en met de overheveling van materiële 
budgetten van JZ met ingang van 2020.  
Op basis van deze inbrengbudgetten is de verdeelsleutel:  

 

 Percentage 

Culemborg 32,5 

Tiel 36,4 

West Betuwe 31,1 

Totaal 100,0 

 

Op basis van deze percentages en de uitkomst van de meerjarenbegroting 2020-2023 bedraagt de 

deelnemersbijdrage de komende jaren:  

 

Bedragen x € 1.000: 2018 

werkelijk 

2019 

begroot 

2020 

begroot 

2021 

begroot 

2022 

begroot 

2023 

begroot 

Culemborg 5.004 4.887 5.020 5.020 5.020 5.020 

Tiel 5.626 5.484 5.622 5.622 5.622 5.622 

West Betuwe 2.945 4.695 4.803 4.803 4.803 4.803 

Totaal 13.575 15.066 15.445 15.445 15.445 15.445 
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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 ten minste 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 geeft informatie over het weerstandsvermogen, de risico’s, het 

beleid omtrent risicobeheersing en weerstandsvermogen en een aantal kengetallen. Dit is 

overeenkomstig de voorschriften van 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 of het vormen van reserves. 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 

Bij deze begroting bestaan risico’s. Risico’s waar we rekening mee houden en maatregelen nemen 

als ze zich voordoen:  

• Langdurig ziekteverzuim. Er is binnen de begroting geen budget voor het inhuren van 

externen voor de vervanging van langdurig zieken. Bij langdurige ziekte is vervanging 

noodzakelijk, wanneer de uitvoering van wettelijke taken in gevaar komt. 

• Gevolgen cao en premiestijging. In deze begroting zijn we uitgegaan van een stijging van de 

salarislasten in 2019 en 2020 van 3%. De huidige cao loopt tot 1 januari 2019. Onzeker is nog 

wat de uitkomsten van een nieuwe cao zullen zijn. Daarnaast is er altijd onzekerheid over de 

ontwikkelingen van de werkgeverslasten. Elke procent extra verhoging leidt tot een extra 

kostenpost van ruim € 100.000 structureel. 

• Onvoldoende middelen om alle taken te kunnen uitvoeren. De doorontwikkeling van BWB 

moet uitmonden in een passende bedrijfsvoering en het opstellen van een DVO waar de 

partners op kunnen bouwen. Tegelijkertijd komen er geen extra middelen beschikbaar om 

knelpunten hierin te kunnen oplossen. Het risico bestaat dus dat het DVO niet kan worden 

uitgevoerd conform de verwachtingen van alle partijen.  

 

Post Onvoorzien 

In de begroting is de post “Onvoorzien” geraamd op 0 euro. Mocht er op enig moment door 

onvoorziene omstandigheden, binnen BWB sprake zijn van niet begrote tegenvallers, die niet uit 

gevormde reserves of de lopende begroting kunnen worden gedekt, dan belasten wij deze door aan 

de deelnemers op basis van artikel 22 van de GR BWB. 
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Voortgangsrapportages  

Eén keer per jaar (na de zomer) wordt een voortgangsrapportage uitgebracht waarin aangegeven zal 

worden hoe bovenstaande risico’s zich ontwikkelen en welke passende maatregelen worden 

getroffen om de ontstane risico’s te mitigeren.  

 

Financiële kengetallen 

Conform het BBV moeten in deze paragraaf ook de voorgeschreven financiële kengetallen worden 

opgenomen. Van de voorgeschreven kengetallen zijn het percentage Grondexploitatie en de 

Belastingcapaciteit voor BWB niet van toepassing. Ook de andere kengetallen zeggen weinig omdat 

BWB geen eigen vermogen heeft en de financiering van BWB volledig plaatsvindt vanuit de 

deelnemende gemeenten. 

De van toepassing zijnde kengetallen zijn als volgt: 

 

Netto schuldquote 0% 

Solvabiliteitsratio 0% 

Structurele exploitatieruimte 0% 
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Paragraaf 2 | Financiering  
  

De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de Financiële beheersverordening, 

een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en 

controleren van de financieringsfunctie. 

 

De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Uit hoofde 

van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is hierbij leidend. In 

het Treasurystatuut zijn de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd 

naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de 

organisatorische randvoorwaarden weergegeven. 

 

BWB verkrijgt financiële middelen door periodieke bijdragen van de deelnemende gemeenten die de 

begrote exploitatiekosten afdekken. De kosten van BWB worden gedragen door de deelnemende 

gemeenten en verdeeld volgens een verdeelsleutel. 

 

Indien van toepassing zal bij aanschaf en vervanging (investeringen)  van bedrijfsmiddelen de extra 

benodigde financieringsbehoefte (liquiditeiten maar geen kosten) bij de gemeente gevraagd 

worden.  

 

Het betalingsverkeer van de deelnemers is in hoofdzaak belegd bij de NV Bank voor Nederlandse 

Gemeenten. BWB heeft zich hierbij aangesloten.  
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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 willen we bereiken? 

In de inleiding van deze begroting is aangestipt dat BWB momenteel in een doorontwikkelfase 
verkeert. Met de doorontwikkeling van BWB staat de dienstverlening aan de deelnemende 
gemeenten centraal. De organisatieaanpassing moet er op de middellange termijn toe leiden dat 
BWB onze partners in staat stelt succesvol te zijn door passende bedrijfsvoering.  
Passende bedrijfsvoering betekent: 

-  We hebben beheer en administratie perfect op orde; 

-  We zijn vakinhoudelijk expert en kennishouder voor de partners; 

-  We beschikken over advies- en procesvaardigheden die bestuur en management van onze 

partners in staat stellen te acteren; 

-   We beschikken over project- en procesvaardigheden die doorontwikkeling op inhoud en in de 

samenwerking mogelijk maken. 

 
Daartoe hebben we:  

- samen met de gemeenten de nieuwe governance succesvol geïmplementeerd; 
- samen met de gemeenten de harmonisatie-opgave gerealiseerd; 
- de nieuwe organisatiestructuur succesvol geïmplementeerd; 
- de eerste doorontwikkeling van de organisatie gerealiseerd.  

 

Wat gaan we doen? 

 

Versterking eigen bedrijfsvoering. 

Eén van de aandachtspunten in de rapporten die ten grondslag liggen aan de doorontwikkeling van 

BWB is de verbetering en versterking van de eigen bedrijfsvoering. We geven hier invulling aan door 

te gaan werken met DVO’s en management- en bestuursrapportages (zie hierna). 

 

Werken met DVO’s. 

Om invulling te geven aan passende bedrijfsvoering ten behoeve van onze partners gaan we in 2020 

werken met een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het doel van deze DVO is het periodiek 

vastleggen en concretiseren van samenwerkingsafspraken over de dienstverlening van BWB aan de 

partners. Uitgangspunten daarbij zijn: 

- De DVO legt afspraken vast over de concrete dienstverlening aan de partners, die nader zijn 
uitgewerkt in een Producten en Diensten Catalogus (PDC) 

- De DVO legt afspraken vast over de wijze waarop we omgaan met optimalisatie-opdrachten 
en gemeente specifieke dienstverlening;  

- De PDC geeft inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening, de beschikbare capaciteit per 
organisatie en een financiële doorvertaling naar het budget dat de gemeenten beschikbaar 
stellen voor de begroting van BWB;  

- In de prijs van dienstverlening aan partners zit ook de (eigen) ondersteuning van de 
organisatie BWB; 

- Partners en BWB stellen samen de DVO en PDC op; 
- De DVO geeft naast inzicht in de dienstverlening ook inzicht in de risico’s, gevolgen, afspraken, 

etc.   
 

Werken met management- en bestuursrapportages om de beheersing van de exploitatie van BWB te 

verbeteren. 
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De afgelopen jaren is het gevoel gegroeid dat BWB niet “in control” was. Bij “de politiek” groeide het 

beeld dat BWB duurder en duurder werd, terwijl ambtelijk het gevoel groeide dat de kwaliteit onder 

druk stond. In het kader van de doorontwikkeling van BWB zullen hier door middel van aanpassingen 

in de governance, in de organisatiestructuur en door het gaan werken met DVO’s verbeteringen in 

worden aangebracht. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het opstellen van maandelijkse 

management- en bestuursrapportages die actuele beheersinformatie verschaffen. Indien nodig kan 

dan snel bijgestuurd worden.  

 

Terug dringen ziekteverzuim/inhuur derden. 
In 2018 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 7,59%. Inmiddels is een aanpak 
vastgesteld ter voorkoming van ziekteverzuim en om te bevorderen dat zieke medewerkers weer zo 
spoedig mogelijk in het arbeidsproces kunnen  terug keren. Onze doelstelling is om in 2020 ons 
ziekteverzuimpercentage teruggebracht te hebben tot het landelijk gemiddelde. 
 
Leren en ontwikkelen  
Medewerkers maken het verschil. Het werken voor een 100.000 gebied alsook het werken in een 
netwerkomgeving met verschillende partners vragen andere vaardigheden dan alleen het werken in 
een (kleinere) gemeente. Voortdurende aandacht voor de ontwikkeling van deze vaardigheden is 
noodzaak. Afgelopen jaren is daar om diverse redenen te weinig aan toe gekomen. De komende 
jaren zal in de verder ontwikkeling van de medewerkers geïnvesteerd moeten (blijven) worden.   
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De financiële begroting 
 

Incidentele lasten en baten 

In deze begroting zijn geen incidentele lasten opgenomen. 

 

Geprognosticeerde balans 

Bedragen x € 1.000 31-12-

2018 

31-12-

2019 

31-12-

2020 

31-12-

2021 

31-12-

2022 

31-12-

2023 

Activa       

Vaste activa       

(im)Materiële vaste activa 985 566 209 40 18 7 

Financiële vaste activa       

Totaal vaste activa 985 566 209 40 18 7 

Vlottende activa       

Voorraden        

Uitzettingen < 1 jaar 2.672      

Liquide middelen 39      

Overlopende activa 373      

Totaal vlottende activa 3.084      

Totaal activa 4.068 566 209 40 18 7 

Passiva       

Vaste passiva       

Eigen vermogen  562      

Voorzieningen       

Vaste schulden       

Totaal vaste passiva 562      

Vlottende passiva       

Vlottende schuld 2.142 566 209 40 18 7 

Overlopende passiva 1.364      

Totaal vlottende passiva 3.506 566 209 40 18 7 

Totaal passiva 4.068 566 209 40 18 7 

 

Toelichting 
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Op dit moment beschikken we niet over een actuele investeringsplanning. Het 

harmonisatieprogramma ICT is stilgelegd en de komende maanden wordt geïnventariseerd welke 

investeringen noodzakelijk zijn. In de geprognosticeerde balans is daarom alleen rekening gehouden 

met de investeringen die t/m 2018 hebben plaatsgevonden.  

De financiering van deze investeringen heeft via de gemeenten plaatsgevonden. Dit komt tot 

uitdrukking in gelijke bedragen onder de vlottende schulden. 
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Overzicht van baten en lasten 

Hieronder is het totaaloverzicht van de baten en lasten per programma 2018-2023 opgenomen. Alle 

lasten en baten behoren tot taakveld 0.4 Overhead. 

In de begrotingen van 2020 t/m 2023 zijn geen verrekeningen met reserves geraamd. In 2018 heeft 

een onttrekking van € 93.000 uit de reserve flankerende middelen plaatsgevonden en 2019 ramen 

we een onttrekking uit deze reserve van € 105.000. 

 

Baten en lasten programmabegroting 2020-2023 
Bedragen x € 1.000 

programma  jaarrekening 2018 begroting 2019  begroting 2020 

nr.  omschrijving  lasten baten saldo lasten  baten  saldo  lasten  baten  saldo  

1  Personeel & organisatie  1.798 111 1.687 1.814 10 1.804 1.753 10 1.744 

2  Financiën  3.476 113 3.363 3.214 0 3.214 3.320 0 3.320 

3  Informatiemanagement

/ICT  
11.459 5.800 5.659 7.782 590 7.192 7.894 581 7.313 

4  Juridische zaken 695 68 627 590 0 590 668 0 668 

5 Facilitaire zaken 1.488 25 1.463 1.615 15 1.600 1.657 16 1.641 

6 Directie 667 73 594 770 0 770 759 0 759 

 Algemene 

dekkingsmiddelen 
2 13.767 -13.765 0 15.171 -15.171 0 15.445 -15.445 

   Programmatotaal  19.585 19.957 -372 15.785 15.785 0 16.052 16.052 0 

 

 

programma  begroting 2021  begroting 2022  begroting 2023 

nr.  omschrijving  lasten  baten  saldo  lasten  baten  saldo  lasten  baten  saldo  

1  Personeel & organisatie  1.753 10 1.744 1.753 10 1.744 1.753 10 1.744 

2  Financiën  3.320 0 3.320 3.320 0 3.320 3.320 0 3.320 

3  Informatiemanagement

/ICT  
7.690 377 7.313 7.559 246 7.313 7.548 235 7.313 

4  Juridische zaken 668 0 668 668 0 668 668 0 668 

5 Facilitaire zaken 1.657 16 1.641 1.657 16 1.641 1.657 16 1.641 

6 Directie 759 0 759 759 0 759 759 0 759 

 Algemene 

dekkingsmiddelen 
0 15.445 -15.445 0 15.445 -15.445 0 15.445 -15.445 

   Programmatotaal  15.848 15.848 0 15.717 15.717 0 15.706 15.706 0 

 


