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Onderwerp
Dienstverleningsovereenkomst BWB
Kennisnemen van
De bijgevoegde Raadsinformatiebrief vanuit BWB over de totstandkoming en inhoud van de
Dienstverleningsovereenkomst tussen BWB en West Betuwe
Inleiding
Via een raadsinformatienota (d.d. 25 april jl.) en een raadsinformatiebijeenkomst is uw gemeenteraad
door BWB geïnformeerd en bijgepraat over de verbeterstappen die wij nodig achten om van de BWB
een passende en succesvolle bedrijfsvoeringsorganisatie te maken. Bijgevoegde informatiebrief
vanuit BWB is een vervolg hierop en behandelt specifiek het onderdeel Dienstverleningsovereenkomst.
Kernboodschap
Met ingang van 2020 gaat BWB werken met een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), ter vervanging
van de kostenverdeelsystematiek die tot nog toe werd gehanteerd: gebaseerd op de oorspronkelijke
personele inbreng van de drie gemeentelijke partners (Culemborg, Tiel, West Betuwe). Dit is een
majeure wijziging waar BWB de gemeenteraden van deze partners graag vroegtijdig in meeneemt. De
bijgevoegde raadsinformatiebrief, afkomstig van BWB, is hiertoe het middel. In de brief wordt
uitgelegd:
1. Welke processtappen de BWB de afgelopen tijd heeft gezet op weg naar verdere
professionalisering;
2. Hoe en met wie de verdeelsleutel van het DVO tot stand is gekomen;
3. Hoe de verwachte herverdelingseffecten zijn;
4. Hoe wordt beoogd om tot tevredenheid van alle partners met de invoering van de DVO een
zachte landing te maken;
Consequenties
De BWB wordt verzakelijkt door het opstellen van Dienstverleningsovereenkomsten met concrete
afspraken over de dienstverlening van BWB. Iedere gemeente gaat betalen voor het product of dienst
dat zij concreet afneemt van BWB.
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Financiën
De overgang naar een nieuwe kostenverdeelsystematiek, op basis van een DVO, brengt ook een
financiële verschuiving met zich mee. Indicatief, op basis van de kennis die er nu is, gaat het om de
volgende bedragen:
Gemeente Tiel:
€ 60.000 minder dan nu;
Gemeente Culemborg:
€ 490.000 minder dan nu;
Gemeente West Betuwe: € 550.000 meer dan nu;
Hier kunnen nog geen definitieve conclusies aan worden verbonden. De uitvoering van deze
verrekeningssystematiek is nog niet getoetst aan de praktijk. 2020 wordt gebruikt om hier proef mee
te draaien en op basis van tijdsregistratie te bezien of de geschetste verdeling van kosten op waarheid
berust.
Communicatie
In het eerste kwartaal 2020 wordt er opnieuw een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd door
BWB om de stand van zaken te bespreken.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

