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Voorstel AB 
 
Datum 
11-6-2019 
 
Onderwerp 
Samenstelling Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB) en portefeuillehoudersoverleggen (poho) 
Samenwerking Kempengemeenten 
 
Voorstel 
1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de vertegenwoordiging vanuit de deelnemende gemeenten. 
2. Kennis te nemen van de door de colleges aangewezen deelnemers aan het AB en DB 
3. Kennis te nemen van de taakverdeling binnen het DB  
4. Kennis te nemen van deelnemers aan het nieuwe poho MD en de bestaande poho’s VTH en 

Bedrijfsvoering. 
 
Inleiding/aanleiding 
Na het laatste AB waarin wijzigingen zijn doorgevoerd op 20-11-2018 hebben zich de volgende wijzigingen 
voorgedaan: 
Bergeijk:  
Op 28 mei heeft de heer W. Wouters afscheid genomen als gemeentesecretaris van Bergeijk. De heer H. 
Loos neemt als waarnemer zijn plaats over.  
Bladel: 
Op 16 januari 2019 is de heer R. Bosma geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Bladel. De heer 
P. Maas heeft afscheid genomen op 15 januari 2019. 
Eersel: 
De heer Vos heeft begin juni afscheid genomen van de gemeente Eersel.  
Op 18 juni wordt de heer W. Wouters geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. Hij neemt ook de plaats van 
de heer Vos over in het DB van de GRSK (onder voorbehoud) 
Reusel-De Mierden: 

Op 18 maart 2019 is de heer Rob Brekelmans gestart als gemeentesecretaris van Reusel-De Mierden. Hij 
komt in de plaats van mevrouw Tiny Thijs  
GRSK: 
De tekst van de GRSK is gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2019 bestaat er geen afdeling of taakveld ISD 
meer. Daarvoor in de plaats komt er een afdeling MD (Maatschappelijke Dienstverlening). Hierin zijn de 
taakvelden Jeugdhulp, WMO, schuldhulp en Bijzondere Bijstand ondergebracht. De nieuwe 
gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf KempenPlus, waarin onder andere Algemene Bijstand en 
wsw zijn ondergebracht, krijgt een eigen poho participatiewet (werk en inkomen/arbeidsmarkt). 
Dat betekent dat de samenstelling van de poho’s en de taakverdeling in het DB op het gebied van ISD 
vervallen. Er komt een afdeling en poho MD voor in de plaats. Vooralsnog wordt daarvoor de samenstelling 
van het poho Jeugdhulp gehanteerd.  
 
Wettelijk en/of beleidskader 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten: De gemeenschappelijke regeling 
Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor wat de samenstelling, werkwijze en taken en bevoegdheden 
van het Algemeen Bestuur (AB), Dagelijks Bestuur (DB), de voorzitter en het overleg van portefeuillehouders 
zijn. Rekening houdend met deze wijziging worden onderstaande personen lid van AB, DB en poho’s: 
 

 Samenstelling Algemeen Bestuur 
De samenstelling van het algemeen bestuur is met ingang van 25 juni 2019 als volgt: 

 

Gemeente AB leden 

Bergeijk A. (Arinda) Callewaert 
S. (Stef) Luijten 
M. (Mathijs) Kuijken 
M. (Manon) Theuws 
H. Loos, wnd. secretaris (adviseur) 

Bladel R. (Remco) Bosma 
W. (Wim) van der Linden 
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F. (Fons) d’Haens 
D. (Davy) Jansen 
E. (Ed) Mol, secretaris (adviseur) 

Eersel  W. (Wim) Wouters 
E. (Eric) Beex 
L. (Léon) Kox 
S. (Steven) Kraaijeveld 
T. (Thijs) Offermans, secretaris (adviseur)  

Oirschot J. (Judith) Keijzers 
P. (Piet) Machielsen  
J. (Jan) Heijman 
E. (Esther) Langens 
A. (Ad) de Jong, secretaris (adviseur) 

Reusel-De Mierden J.(Jetty) Eugster 
M. (Maarten) Maas 
P. (Peter) van de Noort  
F. (Frank) Rombouts 
R. (Rob) Brekelmans, secretaris (adviseur) 

 
 
 

 Samenstelling Dagelijks Bestuur 
De samenstelling van het DB wordt als volgt per 25-6-2019:  
 

Gemeente DB leden 

Bergeijk A. (Arinda) Callewaert 

Bladel R. (Remco) Bosma  

Eersel W. (Wim) Wouters  

Oirschot J. (Judith) Keijzers 

Reusel-De Mierden J. (Jetty) Eugster 

 

 De voorzitter: aanwijzing, taken en bevoegdheden  
Over de aanwijzing van de voorzitter en plv. voorzitter van het DB en AB is door het AB besloten op 
20 juni 2017. Met het vertrek van de heer Maas (15 januari 2019) is dit als volgt: 

 

Voorzitter AB en DB Plv. voorzitter AB en DB 

n.t.b. A. (Arinda) Callewaert 

 
Het DB besluit zelfstandig over de taakverdeling binnen het DB. Het DB-lid heeft o.a. tot taak 
technisch voorzitter te zijn van het portefeuillehoudersoverleg van het taakveld.  
Op 25 juni 2019 is de taakverdeling binnen het DB als volgt:  
 

Taakveld Voorzitter/DB lid 

ISD J. (Judith) Keijzers 

Jeugdhulp J. (Jetty) Eugster 

VTH J. (Joseph) Vos 

Bedrijfsvoering (incl. BGO) A. (Arinda) Callewaert 

  
 Op 1 juli  vervalt taakveld ISD en wordt Jeugdhulp, MD. 
 

 Samenstelling overleg van portefeuillehouders 
Per taakveld heeft het Algemeen Bestuur een overleg van portefeuillehouders ingesteld. De 
samenstelling van poho overleg wordt niet door AB vastgesteld, maar is ter informatie toegevoegd. 
Binnen het DB is wel afgesproken wie voorzitter is van het overleg. 
De samenstelling van de verschillende poho’s is met ingang van 25 juni als volgt: 

 
Poho ISD (vz. J. Keijzers) 

Gemeente AB leden 

Bergeijk S. (Stef) Luijten  
M. (Manon) Theuws 

Bladel D. (Davy) Jansen 

Eersel E. (Eric) Beex 
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Oirschot E. (Esther) Langens 

Reusel-De Mierden M. (Maarten) Maas 

 
Poho Jeugdhulp (vz. J. Eugster) 

Gemeente AB leden 

Bergeijk M. (Manon) Theuws 

Bladel W. (Wim) van der Linden 

Eersel E. (Eric) Beex  

Oirschot Agendalid / E. Langens 

Reusel-De Mierden M. (Maarten) Maas 

 
Poho VTH (vz. J. Vos) 

Gemeente AB leden 

Bergeijk M. (Mathijs) Kuijken (agendalid) 

Bladel F. (Fons) d’Haens 

Eersel J. (Joseph) Vos 

Oirschot J. (Judith) Keijzers 
J. (Jan) Heijman 

Reusel-De Mierden P. (Peter) van de Noort 

 
 

Poho Bedrijfsvoering (vz A. Callewaert) 

Gemeente AB leden 

Bergeijk S. (Stef) Luijten 

Bladel R. (Remco) Bosma 

Eersel S. (Steven) Kraaijeveld 

Oirschot J. (Jan) Heijman 

Reusel-De Mierden F. (Frank) Rombouts 

 
 

Op 1 juli  vervalt taakveld ISD en wordt Jeugdhulp, MD 
In plaats van poho ISD komt er een poho participatiewet (werk en inkomen/arbeidsmarkt) bij het 
participatiebedrijf KempenPlus. 
 



4.a Zienwijze gemeente Oirschot op begroting SK 2020
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Uw kenmerk/brief

Bijlagen

Onderwerp

Contactpersoon

Datum

Ontwerpbegroting 2020 Samenwerking Kempengemeenten

ïH,iüi """' vERzoNDEN t 5 MEI ?ole

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

We hebben de concept programmabegroting 2O2Ovan de Samenwerking Kempengemeenten

afgelopen maart in goede orde ontvangen en voorgelegd aan ons gemeentelijk bestuur.

Tijdens de raadsinformatieavond van 7 mei is de ontwerpbegroting 2020 van de Samenwerking

Kempengemeenten besproken en is het advies van het college om geen zienswijze toegelicht.

Met deze brief willen we het bestuur van de SK in kennis stellen van het feit dat de

gemeenteraad van Oirschot met het besluit van 28 mei vaststelt, geen zienswijze in te dienen

op de ontwerpbegroting 2020 van de Samenwerking Kempengemeenten.

Vragen

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact met mij opnemen. lk ben bereikbaar via

telefoonnummer (0499) 58 33 33.

Met vriendelijke groet,

ns de burgemeester van Oirschot,

van

19.U001604\blz. 1

r verbonden partijen

Oirschot, monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de MENS zich thuis



4.b Voorlopige zienswijze gemeente Bladel op begroting  SK 2020

1 Bladel inz. voorlopige zienswijze op begroting SK 2020 

  
In de commissie MAZ is de concept zienswijze op de Begroting 2020 van de GRSK behandeld, in 
voorbereiding op de raadsvergadering van 20 juni a.s. Op het voorstel van het college zijn door de 
commissie geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt, waardoor verwacht kan worden dat op 20 juni tot 
de volgende zienswijze besloten wordt: 

  
1.      Op 1 januari 2020 moeten veehouderijen in het kader van de Provinciale Verordening 

Natuurbescherming een aanvraag tot een vergunning in hebben gediend dan wel aangemeld zijn 
als ‘stopper’. Dit heeft reeds geleid tot aanvragen en zorgt naar verwachting tot een nog groter 
aantal vergunningsaanvragen. De raad verzoekt om, gelet ook op de krapte op de arbeidsmarkt, 
hier adaptief mee om te gaan door hier voldoende middelen voor op te nemen in de Begroting 
2020 en ruimte te maken in het Jaarprogramma 2020.  

2.      De invoering van de Omgevingswet vergt grote veranderingen in werkwijzen en digitale 
hulpmiddelen. De gemeenteraad is verheugd te zien dat de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking de Kempen hier uiterst serieus mee omgaat door het opnemen van voldoende 
middelen om genoemde werkwijzen en digitale hulpmiddelen te realiseren. 

  

 



4.c Brieven gemeenten Eersel en Reusel-De Mierden  inz. Kadernota SK 2020
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Raadsvoorstel

12 maa¡t2019 JVO (wnd)

5 februari 2019

R19.006 msto03

Vergadering d.d.
Datum B&W
Document-nr

Portefeuillehouder

Opsteller

Onderwerp

Voorgesteld besluit

2020

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de Kadernota GRSK 2020.
2. Êen reactie te geven aan het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten over
de kadernota 2020, inhoudende dat verzocht wordt om met nadere voorstellen te komen die gaan
leiden tot een significante kostendaling in de daarop volgende jaarschijven 2021, 2022 en verder.

Op 18 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Samenwerking Kempengemeenten
(SK) de kadernota GRSK 2020 vastgesteld. Daarna is deze kadernota aan de colleges en raden
van de vijf Kempengemeenten aangeboden.
Met de vaststelling van de kadernota 2A2O zijn de contouren bekend voor de begroting 2020. Deze
begroting 2020 wordt eind april 2019 aan uw raad vrijgegeven voor het indienen van een
zienswijze.
ln de Wet gemeenschappelijke regelingen (WgÐ is voor de kadernota geen zienswijzeprocedure
opgenomen. Ter voorbereiding op een eventuele zienswijze voor de ontwerpbegroting in mei 2019
wordt deze kadernota nu aan uw raad aangeboden.

Wet gem
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)

Wettelijk enlof beleidskader

Argumenten

De kadernota GRSK 2020 regelt de volgende ondenrerpen:
- Perspectief op hoofdlijnen;
- Kaders voor de afdelingen;
- Uitgangspunten;
- Financiëleconsequenties.

Perspectief op hoofdlijnen
Toekomst GRSK
Verwacht wordt dat in de eerste helft van 2019 de uitkomst van de strategische oriëntatie voor de
samenwerking tussen de Kempengemeenten duidelijk wordt. Gedurende de periode dat de
gemeenten zich beraden over de toekomst van de samenwerking en de consequenties daarvan
voor de GRSK, blijft de focus gericht op de professionalisering van de bedrijfsvoering.

Veerkrachtiq Bestuur en vorminq Particioatiebedriif
Als randvoorwaarde voor de GRSK geldt - evenals vorig jaar - voor de komende jaren dat in
beginsel rekening moet worden gehouden met elk mogelijk toekomstig scenario ten gevolge van
Veerkrachtig Bestuur. Het gevolg is meer terughoudendheid met betrekking tot nieuwe initiatieven
met meerjarige financiële consequenties. ln overleg met de gemeenten worden initiatieven
aangewezen die noodzakelijk zijn.
Grote aanpassingen van de inrichting van de organisatie worden vooruitlopend op de uitkomst van
"Veerkrachtig Bestuur" niet verwacht. De uitzondering is de aanpassing die samenhangt met de
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herziening van de uitvoering ten gevolge van de Participatiewet en de Wet Sociale
Werkvoorziening. Op dit moment ligt concrete besluitvorming voor die impact heeft op de GRSK en
voorziet in het ontvlechten van (een deel van) de huidige lSD.

Vorm ing Participatiebedrijf
Besluitvorming over het Participatiebedrijf is voor Eersel gepland in deze raadsvergadering van 12
maart 2019. Aangezien de besluitvorming over het Participatiebedrijf nog niet is afgerond, is de
kadernota opgesteld voor de huidige organisatie.

Kaders voor de afdelingen
Het jaarplan voor de SK ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de afdelingen van de
GRSK. Deze afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de zogenaamde
drie W-vragen. Dit zijn:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daar voor doen?
- Wat mag het kosten?

De voorstellen van de afdelingsplannen worden door het management opgesteld. Daarin staan de
concrete voornemens van het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen
van afdeling worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd. Voor de afdeling ISD wordt
ervan uitgegaan dat deze afdeling ophoudt te bestaan in 2019.

P&O
Dienstverlening aan het nieuwe P-bedrijf
ln de planvorming voor het nieuwe Participatiebedrijf is het voornemen benoemd om de afdeling
P&O en de afdeling SSC diensten te laten leveren aan het nieuwe bedrijf. Deze ontwikkeling wordt
buiten beschouwing gelaten in deze kadernota. Voorstellen die in deze ontwikkeld gaan worden,
maken deel uit van de begrotingswijziging die wordt opgesteld nadat de besluitvorming over het
Participatiebedrijf is afgerond.

ISD en Jeuodhulp
Als de besluitvorming rond het nieuwe Participatiebedrijf loopt zoals voorgesteld aan de raden,
wordt de afdeling ISD de Kempen in 2019 gesplitst. De uitvoering van de Participatiewet wordt
ondergebracht in het nieuw op te richten Participatiebedrijf. De achtergebleven taken van de ISD en
Jeugdhulp worden naar verwachting in 2019 ondergebracht bij de nieuw te vormen afdeling
Maatschappelijke Ondersteuning. Deze ontwikkelingen worden buiten beschouwing gelaten in deze
kadernota. Voor de taken die overgaan naar het Participatiebedrijf en de achtergebleven taken van
de GRSK wordt een nieuwe begroting c.q. begrotingswijziging vastgesteld.

VÏH
Omgevingswet
Naar venivacht¡ng treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Met de Omgevingswet bundelt de
overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft consequenties voor de afdeling WH. De
wetgeving heeft gevolgen voor een groot gedeelte van het dagelijkse werk. Voor de afdeling VTH
moet onder meer geÏnvesteerd worden in opleidingen van personeel, het herzien van vele werk-
processen, inclusief sjablonen, dienstverleningsovereenkomsten en werkafspraken. De exacte
omvang van de gevolgen voor de afdeling WH zijn nog niet bekend, terwijl in 2019 en 2020 wel
gestart moet worden met de voorbereiding en implementatie. Hiervoor zíjn financiëte middelen
nodig.
Een voorlopige schatting van de benodigde middelen is gebaseerd op de volgende inzet:

- lnhuur van een projectleider implementatie (0,5 fte) voor de duur van 12-18 maanden (6-9
maanden voor inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 6-9 maanden daarna). Kosten circa
€ 80.000,--.

- lnhuur van functionele projectassistenten (1 fte) voor de duur van 12 maanden (6 maanden
voor inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 6 maanden daarna). Kosten circa € 110.000,--.

- Opleidingen. Deze kunnen worden bekostigd uit het bestaande opleidingsbudget.

2
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- Frictiekosten als gevolg van mogelijke taakverschuivingen (hangt samen met het
ambitieniveau van gemeenten).

Deze voorstellen zijn nog niet opgenomen in de kadernota. De inzet die van WH wordt gevraagd
gaat worden, wordt eerst besproken ín de projectgroep Omgevingswet.

2.1 Welreactie
Voorgesteld wordt om een reactie te geven op de kadernola GRSK 202O, zodal deze kan worden
meegenomen door het AB bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020. Zie hiervoor het
onderdeel'Financieel" van dit raadsvoorstel.

Als alternatief kan uw raad geen reactie geven op de kadernota 2020

'l. De Kempengemeenten gaan in 2019 verder met een strategische oriëntatie op de regionale
samenwerking. Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de
samenwerking. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de maatregelen die nu genomen
worden, later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten gaan kiezen. Het
risico is het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het
samenwerkingsverband.

2. Uitbreidingen van de formatie zijn in het financieel meerjarenperspectief opgenomen tot en
met 2020. Dit betekent niet zonder meer dat na2A20 minder capaciteit nodig is voor de
uitvoering van taken. Risico op dit punt is dat gemeenten na 2020 geconfronteerd worden
met hogere uitvoeringskosten dan de kosten die nu in het meerjarenperspectief in beeld
zijn gebracht.

3. De effecten van de Omgevingswet voor de deelnemende gemeenten zijn op dit moment
nog niet bekend. Daarom wordt de invoering van deze wet ook als risico aangeduid. Een
indicatie van de ven¡r¡achte investering is ongeveer € 250.000,--. Met de
implementatiekosten bijVTH is nog geen rekening gehouden.

4. Door de vertraagde invoering van de wet private kwaliteitsborging in de bouw, bestaat het
risico dat de besparing die met de nieuwe werkwijze venryacht wordt, pas vanaf 2O2O o'î
later kan worden gerealiseerd.

5. ln 2018 en verder zijn garantiebanen een vast onderdeel van onze organisaties. De kosten
voor deze functies dienen opgenomen te worden in de diverse begrotingen en dus ook bij
de SK. Hierbij dient aangetekend te worden dat is gebleken dat het realiseren van
garantiebanen bij de SK een uitdaging is.

6. Bij de afdeling VÍH kunnen bij de invoering van de Omgevingswet frictiekosten ontstaan,
als gevolg van mogelijke taakverschuivíngen.

7. De afdeling SSC heeft een taakstelling op vernieuwing telefonie. Het risico bestaat dat de
taakstelling niet volledig wordt behaald.

18 ber I het besloten de kadernota vast te steflen en besluit A en B
voorstellen op te nemen in de begroting2O2O-2O23 en colleges te adviseren om voor de C
voorstellen in de eigen begroting dekkingsmiddelen te reserveren.
De financiële consequentíes van deze voorstellen zijn in onderstaande tabel geresumeerd:
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ln de voorliggende kadernota is gerekend met op lonen en prijzen op basis van de
Macro Economische Verkenning 2019. Voor prijzen wordt gerekend met een stijging van 1,6Yo,

tenríjl voor lonen 3,4% wordt gehanteerd. Met deze inflatiecorrectie is voor de SK in totaal een
bedrag gemoeid met € 440.000,-.

Voor de C geprioriteerde voorstellen wordt opgemerkt dat onze gemeente hiervoor in de begroting
2019 (vanaf het jaar 20211 een structurele stelpost heeft opgenomen van € 100.000,--. Gelet op de
financiële consequenties van de A+B geprioriteerde voorstellen wordt geconstateerd dat hiervoor in
onze meerjarenraming onvoldoende ruimte is opgenomen. Voor de beschikbare financiële ruimte
vanaî 202O wordt eveneens verwezen naar het raadsvoorstel omtrent de uitgangspunten bij de
voorjaarsnota/begroting 2020-2023 en naar het raadsvoorstel omtrent het P-bedrijf (deze
voorstellen worden eveneens in de raadsvergadering van 12 maart 2019 behandeld).
Derhalve wordt met betrekking tot de kadernota van de GRSK voorgesteld om als reactie richting
de GRSK aan te geven, dat verzocht wordt om met nadere voorstellen te komen die gaan leiden tot
een significante kostendaling in de daarop volgende jaarschijven 2021,2022 en verder.

Eventuele reactie van u aangaande de kadernota kunnen uw vertegenwoordigers in het DB en
AB van de gemeenschappelijke regeling meegenomen worden. Dit raadsbesluit wordt schriftelijk
medegedeeld aan het AB van de SK.

ln navolging van de kadernota ontvangen gemeenten de ontwerpbegroting eind april 2019. Daarbij
bestaat de mogelijkheid voor uw raad om een zienswijze in te dienen. Hiervoor wordt nog een
raadsvoorstel aan u voorgelegd. Vervolgens stelt het AB de begroting 2020 vast.

1. Kadernota 1 8.19792)
2. Concept brief reactie Kadernota GRSK 2020 (corsanummer 19.020271
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Vergadering d.d.
Datum B&W

Document-nr

Portefeuillehouder

Opsteller

Onderwerp

Toelichting
verzoek van de commissie is de concept brief reactie Kademota GRSK 2020 aangepast. De

aangepaste concept brief treft u bijgaand aan (corsanummer 19.02027)

Eersel, 5 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris,
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ing. H.M.L. Offermans M. Vos
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Raadsbesluit
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De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2O19:

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 26 februari 2019;

gelezen de aanvulling op raadsvoorstel van 5 maart 2019;

besluit

1. kennis te nemen van de Kadernota GRSK 2020;
2. een reactie te geven aan het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten

over de kadernota 2020, inhoudende dat verzocht wordt om met nadere voorstellen te komen
die gaan leiden tot een significante kostendaling in de daarop volgende jaarschijven 2021,2022
en verder.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eersel
van 12 maart 2019
De raad
griffier, voorzitter,

de .G. van Bree de heer J M. Vos

5
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Uw brief van

Uw kenmerk

Telefoonnummer

Bijlage(n)

Eersel, d.d.

Ons kenmerk

Onderwerp

Algemeen Bestuur van de
Samenwerking Kem pengemeenten
POSTBUS 1 1

5540 AA REUSEL

I il]ttilrtil tililuil ililt ililt ililt ilrilll

12maarl2019
19.02027

Reactie Kadernota GRSK
2020

0497-531 300
kopie raadsvoorstel en -besluit

Geachte heer, mevrouw,

Op l8 december 2018 heeft u de kadernota GRSK 2020 aan de colleges en raden van de vijf
Kempengemeenten aangeboden. De kadernota is op 12maart2019 behandeld in een raadsvergadering

De raad heeft besloten kennis te nemen van de Kadernota GRSK 2O2O en een reactie aan u te geven
over de kadernota 2020, inhoudende dat verzocht wordt om met nadere voorstellen te komen die gaan
leiden tot een significante kostendaling in de daarop volgende jaarschijven 2021,2022 en verder. ln
absolute zin wordt het moeilijk voor ons om alle voorstellen te bekostigen. Daarbij komt dat de
Strategische Kempenagenda en de uitwerking van de "Hoe"-vraag effect kan hebben op de GRSK.
Een kopie van het raadsvoorstel en -besluit treft u bijgaand aan.

Wijverzoeken u rekening te houden met deze reactie en nadere voorstellen te doen bij de opstelling van
uw begrotingsstukken. We zijn bereid in nauw overleg met u te bekijken hoe de GRSK de invulling en
realisering van de plannen kan waarborgen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester ers van Eersel

J
Offermans de heer Vos

Secretaris rgemeester

Dijk l-5 Postbus 12,5520 AA Eersel Tel. (0497) 53 L3 00 www.eersel.nl gemeente@eersel.nl
15.02027
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 Behandeld door : drs. M.J.J.M. van Dongen-de Kruijf 
 Doorkiesnummer : 0497- 361636 
 Onderwerp : Reactie Kadernota GRSK 2020  

 
 
 

   Bladel 15 april 2019 
  
 

Geacht college, 
 
 
In uw brief van 12 maart 2019 geeft u de reactie van uw gemeenteraad op de 
Kadernota GRSK 2020 weer. U laat ons weten dat de gemeenteraad ons verzoekt 
om met nadere voorstellen te komen die gaan leiden tot significante kostendaling in 
de jaarschijven 2021, 2022 en verder. Aanleiding van dit verzoek is dat het in 
absolute zin moeilijk wordt om alle voorstellen te bekostigen en de uitwerking van de 
Strategische Kempenagenda effect kan hebben op de GRSK. 
 
Naar aanleiding hiervan verzoekt u ons rekening te houden met de reactie van de 
gemeenteraad en nadere voorstellen te doen bij de opstelling van de 
begrotingsstukken.  
 
Wij hebben dit verzoek in onze vergadering van 9 april 2019 besproken en zijn van 
mening dat de GRSK de opdracht tot bezuinigen niet zelfstandig kan uitvoeren. Dit 
zal altijd in samenhang met de deelnemende gemeenten en in opdracht van het 
bestuur moeten gebeuren en kan pas slagen als gezamenlijke ambities worden 
bijgesteld. De eerstvolgende mogelijkheid is bij het opstellen van de kadernota 2021.  
Overigens is het wel zo dat de directeur, de opdracht om de bedrijfsvoering te 
verbeteren reeds heeft en in relatie hiermee de mogelijkheden die er zijn om 
besparingen te realiseren in de bedrijfsvoering al verwerkt en verwerkt heeft.   
 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en zullen uw brief en onze beantwoording ter 
informatie agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur 
d.d. 25 juni 2019. 
   
 
Namens Algemeen Bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
Dagelijks Bestuur Samenwerking Kempengemeenten 
 
 
 
 
B.K.F. Cerutti     A. Callewaert  
Directeur     plv. Voorzitter 

Gemeente Eersel 
College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 12 
5520 AA  Eersel 
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Gemeente

Reusel - De Mierden
a a 4

HOOGE MIERDE . HULSEL - LAGE MIERDE . REUSEL

De Samenwerking Kempengemeenten 
Algemeen Bestuur 
POSTBUS 11 
5540 AA REUSEL

gemeente reusel-de mierden

Verzonden:

21 huu 2019

Onderwerp : reactie kadernota GRSK 2020 
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : z18001253/19.04192 

Reusel, 21 maart 2019

Geacht Algemeen Bestuur,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2018 heeft u de kadernota GRSK 
2020 vastgesteld. Daarna is deze kadernota aan de colleges en gemeenteraden van de 
Kempengemeenten 
verzonden.

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2019 is deze kadernota besproken. Via een aangenomen 
amendement van de VVD is als volgt besloten.

1. De kadernota GRSK 2020 voor kennisgeving aan te nemen; en
2. Als reactie op de Kadernota GRSK 2020 aan het AB SK kenbaar te maken dat:
- een kadernota, kaderstellend moet zijn en geen opstap naar de begroting;
- een indeling moet volgen die aansluit op de heersende conventies binnen de gemeentelijke 

financiën en door alle andere Verbonden Partijen ook gevolgd wordt (incidenteel, structureel 
etc.);

- de diverse kaders (A, B en C) uitgewerkt dienen te worden naar de consequenties die ze 
hebben indien ze wel/ niet worden uitgevoerd, zodat t.z.t. (bij de begroting) de juiste keuzes 
gemaakt kunnen worden.

De tekst van het volledige amendement treft u aan in de bijlage.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Irene van Asten van het team Concern Â
Control, bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer 0497 - 650 005 of via e-mail 
i.vanasten@reuseldemierden.nl. Z

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

rîir. R.P.B.M. Bpëkelmąns
burgemeester

Postbus 11 * 5540 AA Reusel
T +3H0) 497 650 650 * F +3K0) 497 650 699 * E gemeente@reuseldemierden.nl
Bankrekeningnr. NL65 BNGH 0285 0071 06 - BIC BNGHNL2G WWW.REUSELDEMIERDEN.NL



Amendement fractie: 

Raadsvergaderi ng: 

Raadsvoorstel 16:

WD

12 maart 2019

Behoort bij besluit van de raad van de 
Gemeente Rsusel-De Mierden
Datum: /Å' ōi

M,
mij bekend

Raadsvoorstel Kadernota 2020 GRSK.de Griffier'A

De raad van de Gemeente Reusel-De Mierden, in openbare vergadering bijeen op 12 maart 2019; 

overwegende dat:
- de ontvangen Kadernota van de GRSK slechts ten dele kaders stelt en veeleer gezien kan 

worden als een soort voorbode van de begroting;
- de Kadernota niet de regulier gebruikelijke indeling volgt, maar een eigen classificatie in 

categorieën A, B en C, te weten:
o A-voorstellen zijn onontkoombaar
o B-voorstellen zijn sterk geadviseerd door deelnemende gemeenten 
o C-voorstellen zijn betreffen het structureel begroten van budgetten van de afdeling 

Staf die tot nu toe incidenteel begroot zijn, tot en met 2020;
- de typering van categorie A: “onontkoombaar” hiermee de Kadernota feitelijk het karakter van 

besluitvorming geeft;
- de categorieën B. en C. worden opgenomen terwijl het onderzoek naar de 

Kempensamenwerking, resp. de vorm van de GRSK, nog lopen;

besluit:
de tekst van het besluit voor zover het betreft besluitonderdeel 2. te wijzigen als volgt:
“als reactie op de Kadernota GRSK 2020 aan het AB SK kenbaar te maken dat:
- een kadernota, kaderstellend moet zijn en geen opstap naar de begroting;
- een indeling moet volgen die aansluit op de heersende conventies binnen de gemeentelijke 

financiën en door alle andere Verbonden Partijen ook gevolgd wordt (incidenteel, structureel 
etc.);

- de diverse kaders (A, B en C) uitgewerkt dienen te worden naar de consequenties die ze 
hebben indien ze welI niet worden uitgevoerd, zodat t.z.t. (bij de begroting) de juiste keuzes 
gemaakt kunnen worden.”

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens di

H.J.M. Geysen
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 Behandeld door : drs. M.J.J.M. van Dongen-de Kruijf 
 Doorkiesnummer : 0497- 361636 
 Onderwerp : Reactie Kadernota GRSK 2020  

 
 
 

   Bladel 15 april 2019 
  
 

Geacht college, 
 
 
In uw brief van 21 maart 2019 geeft u de reactie van uw gemeenteraad op de 
Kadernota GRSK 2020 weer zoals die is aangenomen in een amendement op 12 
maart 2019. U laat ons weten dat de gemeenteraad ons de volgende reactie kenbaar 
wil maken: 

 een kadernota, kaderstellend moet zijn en geen opstap naar de begroting; 

 een indeling moet volgen die aansluit op de heersende conventies binnen de 
gemeentelijke financiën en door alle andere Verbonden Partijen ook gevolgd 
wordt (incidenteel, structureel etc.); 

 de diverse kaders (A, B en C) uitgewerkt dienen te worden naar de 
consequenties die ze hebben indien ze wel/ niet worden uitgevoerd, zodat 
t.z.t. (bij de begroting) de juiste keuzes gemaakt kunnen worden. 

 
Wij hebben deze reactie besproken in onze vergadering van 9 april 2019 en hebben 
de reactie van uw raad voor kennisgeving aangenomen. De eerstvolgende 
mogelijkheid voor aanpassingen is bij het opstellen van de kadernota 2021. Wij 
verzoeken u om er, als mede-eigenaar van de GRSK, op toe te zien dat de wensen 
van uw raad tijdig worden vertaald naar gezamenlijke opdrachten en keuzes in de 
komende kadernota. 
 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en zullen uw brief en onze beantwoording ter 
informatie agenderen voor de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur 
d.d. 25 juni 2019. 
 
 
Namens Algemeen Bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
Dagelijks Bestuur Samenwerking Kempengemeenten 
 
 
 
 
B.K.F. Cerutti     A. Callewaert  
Directeur     plv. Voorzitter 

Gemeente Reusel-De Mierden 
College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 11 
5540 AA  Reusel 
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Concept Verslag Algemeen Bestuur SK 
Datum 18-12-2018 

Tijd 16:00 - 16:30 

Locatie gemeentehuis Bladel 

Voorzitter P. Maas 

Aanwezig 

Bergeijk 

 

Bladel 

Eersel 

Oirschot 

Reusel-de 

Mierden 

SK 

 

mevr. A. Callewaert, dhr. S. Luijten, dhr. W. Wouters, dhr. M. Kuijken,  
mevr. M. Theuws 
dhr. P. Maas, dhr. D. Jansen, dhr. E. Mol, dhr. W. van der Linden, dhr. F. d’Haens 
dhr. J. Vos, dhr. S. Kraaijeveld, dhr. E. Beex, dhr. L. Kox, dhr. T. Offermans  
mevr. J. Keijzers, dhr. J. Heijman, dhr. P. Machielsen, dhr. A. de Jong  
mevr. J. Eugster, dhr. M. Maas, dhr. P. van de Noort 
 
dhr. B. Cerutti, mevr. M. van Dongen,  mevr. J. van Deursen (verslag) 

 

  

1 

 

Opening 

Opening door de voorzitter. Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Thijs, de 

heer Rombouts en mevrouw Langens. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2 

 

Mededelingen 

 Vandaag is de het de laatste keer dat de heer Maas het AB van de GRSK 

voorzit. De heer Bosma wordt de nieuwe burgemeester van Bladel per 16-1-

2019. In het DB is afgesproken dat mevrouw Callewaert de honneurs als 

plaatsvervangend voorzitter zal waarnemen. De heer Bosma zal na zijn 

aanstelling als burgemeester namens het college van Bladel toetreden als lid 

van het DB. 

 Na afloop van de AB vergadering wordt de voortgang van de strategische 

agenda voor de Kempengemeenten besproken. Deze bespreking maakt noch 

onderdeel uit van de agenda noch van het verslag van het AB GRSK.  

3 

 

Ingekomen stukken 

 Zienswijze van Bladel op de begrotingswijziging toegevoegd. Bladel heeft 

besloten geen zienswijze in te dienen. Wordt betrokken bij de besluitvorming 

onder punt 6a. 

 Bericht gemeente Eersel: De vaststelling van de concept begrotingswijziging 

2018 inclusief zienswijzen en beantwoording daarvan van de Samenwerking 

Kempengemeenten (SK) staan nu op de agenda van het AB van de SK. 

Aangezien de besluitvorming in het AB van de SK al eerder plaatsvindt dan de 

raadsvergadering gemeente Eersel waarin de zienswijze wordt behandeld, 

wordt het AB geïnformeerd dat er vanavond mogelijkerwijs nog een zienswijze 

van de raad van de gemeente Eersel komt. Af te wachten wat de raad van 

Eersel gaat beslissen. Tekst is getoond tijdens de vergadering.  

Inhoud amendement:  

Onderdeel 1 van het besluit als volgt te wijzigen: 

1. als reactie op de concept begrotingswijziging 2018 de volgende zienswijze in 

te dienen: De structurele omslag (transformatie) naar meer preventie en 

eerdere ondersteuning is een essentieel onderdeel van het beleid om tot een 

(ook in de toekomst) financieel houdbare jeugdhulp te komen. Uit de 

voortgangsrapportages aan de raden dient daarom helder naar voren te komen 

hoe er (actief) op deze transformatie gestuurd wordt. Hiervoor is het 
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noodzakelijk dat voor de raden duidelijk is waarop operationeel gestuurd wordt 

(sturingsmodel met kritische prestatie-indicatoren), welke progressie hierbij 

(trendmatig in de tijd op de KPI’s) geboekt wordt en welke bijstellingen er 

eventueel tussentijds in de uitvoering van het beleid plaatsvinden teneinde het 

einddoel te bereiken. 

Wordt betrokken bij de besluitvorming onder punt 6a. 

 

4 

 

Verslag vorig overleg d.d. 20 november 2018 

N.a.v. verslag vraagt de heer Kraaijeveld naar de verslaglegging omtrent de discussie 

over structurele en incidentele kosten i.r.t. Participatiebedrijf en oprichting afdeling 

Maatschappelijke  Dienstverlening.  

De heer Cerutti geeft aan dat er geen specifieke reden was om dit niet in verslag op te 

nemen. Het is als afspraak opgenomen bij het besluit van het DB en ook als zodanig 

opgenomen in het verslag. Inhoudelijk vult hij aan dat er meerdere opties mogelijk zijn 

om meerjarenperspectief sluitend te maken waaronder een taakstelling. Om de opties 

door te rekenen is meer tijd nodig en hiervoor zijn 3 sessies ingepland met de 

financials. De berekeningen worden later via startbegroting Participatiebedrijf 

inzichtelijk gemaakt.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5 

 

Kadernota 2020 SK 

In de DB-vergadering zijn de adviezen besproken zoals ontvangen van secretarissen 

en directeur. Er is aan de vergaderstukken digitaal een versie 2 toegevoegd met deze 

adviezen (pag. 37).  Dit houdt in dat er een aantal wijzigingen zijn t.o.v. het voorstel dat 

is toegestuurd aan het AB. Concreet: Voor de onderwerpen vernieuwing Raadsysteem 

(RIS), informatiebeveiliging (AVG) en Multiservice voor ondernemers is geadviseerd 

om deze te verplaatsen van B naar C-voorstellen, waarvoor  middelen in de eigen 

gemeentelijke begroting worden opgenomen.  Geadviseerd is om het voorstel 

uitbreiding formatie voor coördinatoren VTH wel op te nemen in kadernota conform 

eerder genomen DB besluit. Voorstellen die onder categorie C stonden komen terug in 

de volgende kadernota en worden afhankelijk van de uitkomsten uit de discussie m.b.t. 

de toekomst van de GRSK wel of niet gehonoreerd. De vergadering stemt in met de 

gewijzigde voorstellen zoals staan vermeld in versie 2 pagina 37 onder de adviezen 

van de directeur.  

Omgevingswet: De heer Kraaijeveld is verbaasd dat er geen middelen in de SK 

begroting worden opgenomen juist vanwege het feit dat er hier een belangrijke taak 

voor gemeenten ligt en samenwerking gewenst is. Naar verwachting gaat het om forse 

bedragen en hij spreekt zijn zorgen uit dat er begrotingswijzigingen gaan komen. Hij 

stelt voor om hiervoor een bestuursopdracht te formuleren. De heer Cerutti geeft aan 

dat er vanuit de gemeenten een project Omgevingswet is opgestart. Gemeente 

Bergeijk is de kartrekker van project waarbij de SK ook is aangesloten. Directeur geeft 

aan dat er vanuit het project instructies zullen volgen rondom Omgevingswet voor SK 

en gemeenten. Gemeenten hebben middelen hiervoor gereserveerd. De heer Cerutti 

verwacht dat kosten SK op declaratiebasis zullen worden vergoed.  

De heer Kuijken bespreekt het opstellen van een bestuursopdracht in 

portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening. De heer Kuijken is aanspreekpunt.  

Kostenstijging SK: De heer Heijman meldt namens gemeente Oirschot dat deze 

gemeente zich het meest kritisch opstelt over de kostenontwikkelingen  van de SK en 

de verzoeken zoals opgenomen onder punten ABC. Oirschot gaat akkoord op 

voorwaarde dat er een inhoudelijke discussie wordt gevoerd over drukken van kosten. 

B. Cerutti merkt op dat de kosten die direct door SK worden veroorzaakt alleen de 

loonindex en prijsindex betreffen. Alle andere kosten worden veroorzaakt door 

verzoeken door de gebruikers. Bij de totstandkoming van Kadernota zijn de 

afdelingshoofden Bedrijfsvoering betrokken en in dit proces zijn al een groot aantal 

aanvragen ingetrokken om de groei te dempen. Op verzoek van gemeente Oirschot 
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agendeert B. Cerutti in het overleg met afdelingshoofden het verzoek van gemeente 

om met voorstellen te komen die gaan leiden tot kostenverlaging. 

 

6 

 

Begrotingswijziging GRSK 2018 

6.a 

 

Bespreken en beantwoorden zienswijzen 

Gemeente Bladel heeft laten weten dat zij geen zienswijze zullen indienen. Met 

betrekking tot de zienswijze van Eersel wordt besloten af te wachten wat de raad van 

gemeente Eersel besluit.  

Er zijn verder geen zienswijzen ontvangen. 

Er is nog geen antwoord geformuleerd op de zienswijzen.  

 

6.b 

 

Instemmen met begrotingswijziging 

Het AB stemt in met het voorstel van DB begrotingswijziging 2018 flexibele schil 

Jeugdhulp.  

 

7 

 

Vaststellen Normenkader 

Het AB stelt het normenkader SK 2018-2021 vast.   

 

8 

 

Instemmen met Controleprotocol accountantscontrole 

Het AB stemt in met het controleprotocol voor de accountantscontrole SK 2018. 

 

9 

 

Voorstel budgetoverheveling 

Het AB besluit tot overheveling van budget van 2018 naar 2019, in totaal € 50.000 voor 

contractbeheer. 

 

10 

 

Rondvraag 

Mevrouw Eugster vraagt naar de besluitvorming in de colleges rondom de oprichting 

van Participatiebedrijf. Bij rondgang blijkt dat bij de gemeenten Reusel, Eersel en 

Bergeijk conform voorstellen is besloten. In Bladel is conform voorstel besloten maar is 

het besluit over het bijdragenbesluit aangehouden in afwachting van bespreking van 

financials en secretarissen m.b.t. verdeelsleutel en structurele en incidentele kosten. 

Vanuit dat overleg wordt teruggekoppeld naar de stuurgroep.  

Mevrouw Eugster kan morgen in het overleg van de OR WVK mededelen dat positief is 

besloten door de colleges over de oprichting van Participatiebedrijf onder voorbehoud 

van de financiën.  

 

Mevrouw Callewaert bedankt de heer Maas voor zijn bijdrage als voorzitter van het AB 

en DB en overhandigt hem een attentie.  

 

11 

 

Sluiting 

Einde overleg om 16.30 uur. Aansluitend is er een informeel samenzijn vanwege het 

afscheid van de heer Maas als voorzitter van GRSK. 
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Besluitenlijst AB 18 december 2018 

 
Agendapunt 
 

Onderwerp Besluit 

5 
 

Kadernota 2020 Samenwerking 
Kempengemeenten 

Voor de onderwerpen 
vernieuwing Raadsysteem 
(RIS), informatiebeveiliging 
(AVG) en Multiservice voor 
ondernemers is geadviseerd 
om deze te verplaatsen van B 
naar C-voorstellen en hiervoor 
middelen in de eigen 
gemeentelijke begroting op te 
nemen. Uitbreiding formatie 
voor coördinatoren VTH wel op 
te nemen in kadernota conform 
DB besluit.  
Het AB stelt de kadernota vast 
met inachtname van de 
bovenstaande wijzigingen.   
Gemeente Oirschot gaat 
akkoord op voorwaarde dat er 
een inhoudelijke discussie 
wordt gevoerd over drukken 
van kosten. 

6a Begrotingswijziging GRSK 2018: Bespreken en 
beantwoorden zienswijzen  

Er is nog geen antwoord 
geformuleerd op de 
zienswijzen. 

6b  Instemmen met begrotingswijziging Jeugdhulp Het AB stemt in met het 
voorstel van DB 
begrotingswijziging 2018 
flexibele schil Jeugdhulp 

7 Vaststellen Normenkader Het AB stelt het normenkader 
SK 2018-2021 vast.   

8 Instemmen met Controleprotocol 
accountantscontrole 

Het AB stemt in met het 
controleprotocol voor de 
accountantscontrole SK 2018. 

9 Voorstel budgetoverheveling Het AB besluit tot overheveling 
van budget van 2018 naar 
2019, in totaal € 50.000 voor 
contractbeheer. 
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Voorstel DB /AB 
 
 
Aan:  Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten 

Van:  Directie 

Betreft:   Voorstel vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2018 

Voorstel kennis te nemen van het Rapport van bevindingen van Crowe Foederer B.V. 

Voorstel resultaatbestemming 

Datum:   7 juni 2019 

 

 

Inleiding  

Met deze nota wordt het jaarverslag en de jaarrekening van Samenwerking Kempengemeenten aangeboden 
aan het bestuur. Uit de bijgevoegde stukken blijkt dat over het jaar 2018 het exploitatieresultaat is berekend 
op een bedrag van 372.593 euro positief.  

Aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:  

1. Het jaarverslag en jaarrekening 2018 vast te stellen conform de bijgevoegde stukken; 

2. De overschrijdingen van budgetten, die opgenomen zijn in de jaarrekening en toegelicht worden in het 
jaarverslag, te autoriseren;  

3. Kennis te nemen van het Rapport van bevindingen van de externe accountant; 

4. Te besluiten om het positieve resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten op basis van de 
bijgevoegde specificatie. 

 

Jaarverslag en jaarrekening 2018 

De jaarstukken van 2018 zijn als bijlagen bij deze nota gevoegd. Voorgesteld wordt om deze vast te stellen, 
conform de bijlagen. In het kader van de vaststelling wordt voorgesteld om de vermelde overschrijdingen van 
budgetten te autoriseren.  

 

Rapport van bevindingen  

Het Rapport van bevindingen bij de controle jaarrekening 2018 is als bijlage gevoegd bij dit voorstel. 
Geadviseerd wordt om kennis te nemen van de bevindingen bij de jaarrekeningcontrole door Crowe Foederer 
B.V., en de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.  
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Bestemming van het resultaat  

Over de verdeling van exploitatieresultaten werden afspraken gemaakt door het Algemeen Bestuur op 15 
november 2011. In bijlage I bij dit voorstel is een berekening van de verdeling opgenomen. Per afdeling van de 
Samenwerking Kempengemeenten is een berekening opgesteld. Voorgesteld wordt om het resultaat 2018 uit 
te keren aan deelnemende gemeenten conform de bijgevoegde berekening. 

 

Samenvatting van het voorstel 

Aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om te besluiten conform de punten 
1 tot en met 4, die in de inleiding van dit voorstel zijn vermeld. 
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Bijlage I 

Specificatie verdeling exploitatieresultaat 2018

Resultaten van afdelingen  €                          422.593 

Renteresultaat 2018  €                                     - 

Totaal SK  €                          422.593 

Budgetoverheveling (Besluit AB december 2018)  €                            50.000 

Totaal te verdelen resultaat  €                          372.593 

Specificatie resultaat per afdeling

Afdeling Resultaat 2018
Bijdragen

gemeenten o.b.v. begroting

Staf (resultaat 2018 minus €  50.000 overheveling)  €                            48.995  €                          808.872 

P&O (Bijdrage exclusief Staf)  €                            23.999  €                          598.692 

SSC (Bijdrage exclusief Staf)  €                          206.368  €                        5.863.388 

ISD (Bijdrage exclusief Staf)  €                           -44.850  €                        5.033.469 

Jeugdhulp (Bijdrage exclusief Staf)  €                              7.556  €                        3.605.223 

Afdeling VTH   (Bijdrage exclusief Staf)  €                          130.525  €                        3.585.227 

Rente  €                                     -  €                                     - 

Totaal  €                          372.593  €                      19.494.871 

Verdeling resultaat van afdelingen 

Afdeling Staf

Bijdragen deelnemende gemeenten Bijdrage % Aandeel resultaat

Bergeijk  €                          135.799 16,79% 8.226€                               

Bladel  €                          201.635 24,93% 12.213€                             

Eersel  €                          186.131 23,01% 11.274€                             

Oirschot  €                          155.889 19,27% 9.442€                               

Reusel-De Mierden  €                          129.418 16,00% 7.839€                               

Totaal 808.873 100,00%  €                            48.995 

Afdeling P&O

Bijdragen deelnemende gemeenten Bijdrage aandeel Aandeel resultaat

Bergeijk

Bladel  €                          143.929 24,04%  €                              5.769 

Eersel  €                          147.315 24,61%  €                              5.905 

Oirschot  €                          163.036 27,23%  €                              6.535 

Reusel-De Mierden  €                          144.412 24,12%  €                              5.789 

Totaal  €                          598.692 100,00%  €                            23.999 

Afdeling SSC

Bijdragen deelnemende gemeenten Bijdrage aandeel Aandeel resultaat

Bergeijk  €                        1.144.839 19,53%  €                            40.294 

Bladel  €                        1.240.946 21,16%  €                            43.676 

Eersel  €                        1.266.485 21,60%  €                            44.575 

Oirschot  €                        1.221.248 20,83%  €                            42.983 

Reusel-De Mierden  €                          989.871 16,88%  €                            34.840 

Totaal  €                        5.863.388 100,00%  €                          206.368 

Afdeling ISD

Bijdragen deelnemende gemeenten Bijdrage aandeel Aandeel resultaat

Bergeijk 1.171.783€                         23,28% -10.441€                            

Bladel 1.299.723€                         25,82% -11.581€                            

Eersel
929.333€                           18,46% -8.281€                              

Oirschot 991.280€                           19,69% -8.833€                              

Reusel-De Mierden 641.351€                           12,74% -5.715€                              

Totaal 5.033.469€                         100,00% -44.850€                             
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Afdeling Jeugdhulp

Bijdragen deelnemende gemeenten Bijdrage aandeel Aandeel resultaat

Bergeijk 949.471€                           26,34% 1.990€                               

Bladel 1.035.418€                         28,72% 2.170€                               

Eersel 955.770€                           26,51% 2.003€                               

Oirschot -€                                      0,00% -€                                      

Reusel-De Mierden 664.562€                           18,43% 1.393€                               

Totaal 3.605.223€                         100,00% 7.556€                               

Afdeling VTH

Bijdragen deelnemende gemeenten Bijdrage aandeel Aandeel resultaat

Bergeijk -€                                      0,00% -€                                      

Bladel 706.150€                           19,70% 25.708€                             

Eersel 1.084.123€                         30,24% 39.469€                             

Oirschot 891.104€                           24,85% 32.442€                             

Reusel-De Mierden 903.850€                           25,21% 32.906€                             

Totaal 3.585.227€                         100,00% 130.525€                            

 

 

Totaaloverzicht verdeling exploitatieresultaat 2018

GRSK Bergeijk Bladel Eersel Oirschot Reusel-De Mierden Totaal

Afdeling Staf 8.226€                 12.213€               11.274€               9.442€                 7.839€                   48.995€               

Afdeling P&O -€                        5.769€                 5.905€                 6.535€                 5.789€                   23.999€               

Afdeling SSC 40.294€               43.676€               44.575€               42.983€               34.840€                  206.368€             

Afdeling ISD -10.441€              -11.581€              -8.281€                -8.833€                -5.715€                  -44.850€              

Afdeling Jeugdhulp 1.990€                 2.170€                 2.003€                 -€                        1.393€                   7.556€                 

Afdeling VTH -€                        25.708€               39.469€               32.442€               32.906€                  130.525€             

Voorstel verdeling resultaat 2018 40.068€               77.957€               94.946€               82.570€               77.052€                  372.593€              

 

BTW 
De berekende bedragen zijn exclusief BTW. Bij de afrekening van uit te keren bedragen wordt de berekening 
inclusief BTW opgesteld.  
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VOORWOORD

Het afgelopen jaar zijn er, met het oog op de door de gemeenten te maken keuzes voor de toekomst van de

Samenwerking, belangrijke stappen gezet. Gemeentebesturen lopen voorop bij dete maken strategische
keuzes voor de toekomst en het opstellen van een agenda voor de Kempengemeenten. De medewerkers van

de GRSK zijn zich er daardoor meer dan ooit van bewust geworden dat samenwerking een middel is en geen

doel op zichzelf. Het is geen vanzelfsprekendheid en kan alleen slagen door goede afstemming onder de

deelnemers en de wens om ook daadwerkelijk iets samen te doen.

Als afgeleide daarvan is in de planning en control cyclus het accent in de besluitvorming komen liggen op de

keuzes die de deelnemers gezamenlijk maken met betrekking tot nieuwe initiatieven. De uitzondering bepaalt
niet meer de regel maar andersom. Deelnemers zijn zich er van bewust dat een gezamenlijke

Kempenstandaard mede het succes van de samenwerking bepaalt.

Tegelijkertijd hebben de gemeenten met de ontwikkeling van een participatiebedrijf voor de

Kempengemeenten bewezen dat gezamenlijk beleid (met de nodige couleur locale) vertaald kan worden in
gezamenlijke uitvoering, De WVK transformeert daarom van een bedrijfsmatige maakfabriek voor mensen met
een WSW indicatie naar een ontwikkelbedrijf van mensen op weg naar werk, waarbij de verstrekking van

inkomen dat onderdeel was van ISD wordt ingevlochten. Een mooie ontwikkeling waarmee de

Kempengemeenten al vorm geven aan een toekomstgerichte uitvoering.

Al met al een enerverend jaar, waarin met bijzondere belangstelling is uitgekeken naar en gewerkt aan een

nieuw toekomstperspectief. Ondertussen er zijn geen onverantwoorde risico's genomen of onverhoedse

investeringen gedaan.

Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten,

De directeur
B. Cerutti

De voorzitter
A. Callewaert

Crowe
Beukenlaadr60
5651 C6ïÉfiïdhoven
Tel. +31'(Ol +O ?64 96 10
www, c rowe-foet e re r. n I
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1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING OP HOOFDLIJNEN

1.1 Algemeen

ln 2018 hebben de afdelingen van de Samenwerking Kempengemeenten (SK) uitvoering gegeven aan de

jaarplannen. De primaire begroting voor 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking

Kempengemeenten (GRSK) werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 juni 2017. Deze begroting werd
gewijzigd op 19 december 2017. Ook op 3 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot
begrotingswijziging 2018. Op 18 december 2018 stelde het algemeen bestuur een begrotingswijziging vast, die

enkel betrekking had op het budget voor de flexibele schil van de afdeling Jeugdhulp.

ln dit jaarverslag en jaarrekening wordt verantwoord wat bereikt is in 2018, wat gedaan werd en wat de

uitvoering van de programma's heeft gekost.

ln de jaarrekening zijn de exploÍtaties van P&O, lSD, SSC, Jeugdhulp, WH en Staf opgenomen. De verslagen van

de afdelingen ISD en Jeugdhulp hebben enkel betrekking op de bedrijfsvoeringskosten van deze afdelingen. De

programmakosten worden verantwoord ín de jaarrekeningen van de onderscheiden gemeenten.

I.2 Ontwikkelingen in de samenwerking

Onder het jaarmotto 'versterking van de samenwerking' is een belangríjke basisvoorwaarde ingevuld gelet op

de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie. Er is hierbij naast het voldoen aan wettelijke
verplichtingen ook rekening gehouden met de onzekere toekomst van de samenwerking in de Kempen. Een

toekomst, die nog steeds afhankelijk is van de keuzes die de individuele gemeenten maken in het kader van

Veerkrachtig Bestuur. De horizon voor de Samenwerking Kempengemeenten met betrekking tot de versterking

strekt zich daarom vooralsnog uit tot l januari 2O2L Onder aansturing van één directeur is gewerkt aan "de

basis op orde".

De Planning & Control-cyclus heeft meer aandacht gehad. De kwaliteit op inhoud en in het besluitvormings- en

afstemmingsproces met gemeenten is verbeterd. Ook informatiebeveiliging, archivering en

privacybescherming hebben een vaste plaats gekregen.

Verder heeft de vorming van een Participatiebedrijf voor de Kempengemeenten veel aandacht gevraagd. De

afdeling ISD wordt gesplitst. Het deel van de ISD dat uitvoering geeft aan de Participatiewet wordt
overgeheveld naar het nieuwe Participatiebedrijf. Het deel van de ISD dat zich bezig houdt met

schuldhulpverlening, Wmo en bijzondere bijstand komt samen met Jeugdhulp terecht in een nieuwe afdeling

Maatschappelijke Dienstverlening.

ln 2018 zijn belangrijke bestuurlijke besluiten genomen over de vorming van het Participatiebedrijf. De

daadwerkelijke implementatie is voorzien in 2019.

Crone
Beukenlaan 60
5651 QD-Eddhoven
Tel. +sNs/ab7.4 eo 10
www. crowe-foederer. n I
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1.3 Financieel resultaat 2018

De GRSK behaalde in het jaar 2018 een positief financieel resultaat van afgerond € 372.593. De volgende tabel
geeft de afwijkingen ten opzichte van de begroting weer van zowel de lasten als de baten. ln het volgende

hoofdstuk worden de resultaten toegelicht en de verschillen per programma verklaard. Uitgangspunt daarbij is

dat verschillen boven € 10.000 worden toegelicht en dat bedragen in de toelichting afgerond worden op

duizendtallen.

Gerealiseerd resultaat 2018 GRSK
Onderstaand overzicht is inclusief interne doo tussen afdel Alle in euro's

Alle afdelingen Rekening
Primaire

BeErotinE

Gewlzigde
Besrotins

Realisatie Verschil * voordeel /
nadeel

EXPIOITATIEREKENING 2077 20L8 2018 2018

Íotaal lasten

totaal baten van derden

Iotaal saldo van lasten en baten

fotaal biidraEen Eemeenten

20.675.930

789,500

19.886.430

18.338.0S2

20.199.163

506,134

20.293.028

7A.25A.222

22.438.t9!
645.272

21.723.519

79.564.A7r

22.729.727

158.795

2r.350.927
19.564.871

309.070

113.523

372.593

0

v

!45-47A 0 -70.000 352.593 422.593

Gerêaliseerd resultaat na ontrekkingen rêsery€s 345.478 0 0 372.593 372.593

OnÍekkingen aan de reserues Der afdelins
0 0 70.000 20.000 -50.000

Totaal ontr€kkincen aan de reserues per aÍdeling o 0 70.000 20.000 .50.000
Staf

ln bovenstaand overzicht zijn de interne doorbelastingen tussen afdelingen geëlimineerd.

Voor de bestemming van het resultaat werden in het verleden afspraken gemaakt tussen de deelnemende
gemeenten. ln lijn met deze afspraken wordt een voorstel resultaatbestemming opgesteld, dat ter
besluitvorming zal worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur.

Op 18 december 2018 heeft het algemeen bestuur besloten tot budgetoverheveling bij de afdeling Staf, voor
een bedrag van € 50.000.

A,cror*
Beukenlaan 60

ï3,'ifi?fiv,Lif;,,,0
www. crowe-foederer. n I
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2 VERANTWOORDING PER AFDELING

2.1 Afdeling Staf

lnleiding

De afdeling Staf ondersteunt de afdelingen, de directie en het bestuurvan de GRSK. De werkzaamheden van de

ambtelijk secretaris zijn ondergebracht bij de afdeling Staf. Daarnaast behoren de administratie en Planning &

Control tot de taken van de staf. De Stafwordt door de directeur aangestuurd.

Wat heeft de Staf bereikt?

De afdeling Staf heeft ondersteuning gegeven aan de besluitvorming door Dagelijks Bestuur, Algemeen

Bestuur, directie, MT GRSK (Kempen Managementteam) en secretarissenoverleg.

Door planning en control zijn in 2018 voorstellen voor het bestuur opgesteld: het jaarplan en begroting 2019

inclusief meerjarenraming, jaarverslag en jaarrekening20TT en de bestuursrapportage 2018, Voor de
jaarstukken van2OtT werd een goedkeurende controleverklaring ontvangen met betrekking tot de

getrouwheid en de rechtmatigheid.

lnzet van de afdeling Staf voor de vorming van een Participatiebedrijf
Er is vanuit de staf veel inzet geleverd voor de vorming van het Participatiebedrijf voor de Kempengemeenten

Zowel op het gebied van bestuurlijke besluitvorming en coórdinatie tussen GRSK en WVK-groep als op het
gebied van planning en control. Een belangrijk ontwikkeltraject voor zowel medewerkers als organisatie

waarbij kennis en expertise is opgebouwd die de samenwerking in de basis versterkt.

Versterking van de organisatie

De stafafdeling is, conform de opgave uit de begroting, uitgebreid met een privacy officer en een functionaris
gegevensbescherming voor de SK en Kempengemeenten. Naast de invulling van deze taakgebieden heeft de

staf met deze nieuwe medewerkers ook een versterking gekregen op het gebied van gegevensbeheer en

informatiebeveiliging. Hieronder valt ook de zorg voor het archief.

Wat heeft de Staf ervoor gedaan?

De activiteiten van de Staf in 2018 hadden betrekking op

o lnvulling geven aan secretariaat van directie en bestuur

o Ondersteuningmedezeggenschap

o Vorm en inhoud gegeven P&C cyclus; begroting; tussentijdse rapportage en jaarrekening2OTT

o Voeren van de financiële administratie

o Aanspreekpunt zijn van de GRSK, voor externe partijen waaronder begrepen de accountant, de

deelnemende gemeenten en de afdelingen van de SK, op het gebied van GRSK en financiën.

Wat heeft de Staf gekost?

De afdeling Staf sluit het jaar 2018 met een voordelig resultaat van afgerond € 49.000. Op 18 december 2018

heett het algemeen bestuur besloten tot budgetoverheveling bij de afdeling

€ 50.000. X"ëffii#edragvan
Beukenlaan 60
5651 CFËihdhoven
Tar. +31[p, líozaq e6 io I
www. crowe-foederer, nl



ln 2018 is aan het project oprichting Participatiebedrijf prioriteit gegeven, waardoor geplande projecten

uitgesteld werden. Door een besluit van het algemeen bestuur zijn de middelen voor inrichting inkoopproces

en opzetten contractbeheer en overgeheveld naar 2019.

De overige personeelskosten waren ruim € 11.000 hoger dan begroot. De oorzaken hiervan waren: hogere

lasten dan begroot voor het zogenaamde rugzakje, hogere opleidingskosten en hogere reiskosten.

De formatie die beschikbaar is voor archief, contractbeheer en voor privacy officer is tijdelijk begroot, tot en

met het )aar 2O2O. Deze functies werden in 2018 niet vast ingevuld, omdat eerst de uitgangssituatie moet

voldoen aan minimaal te stellen eisen.

Om te voldoen aan de eisen uit de archiefwet werd expertise ingehuurd.

De kosten van de ondernemingsraad waren in 2018 aanmerkelijk hoger dan begroot. De verklaring daarvan ligt

in de extra inzet die de Ondernemingsraad heeft geleverd bij de vorming van het Participatiebedrijf.

Croure
Beukenlaan,60
5651 cfEifidhoven

I f É
Tel. +31 (0) 40 264 96 í0
wwwcrowe-foederer.nl
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Staf Rekening
Primaire

Begroting

Gewijzigde

Begroting
Rea lisatie Verschil

incÍdenteel

structureel

voordeel /
nadeel

LASTEN 2017 2018 2018 2078

Loonkosten / sociale lasten

lnhuur externen

Overige personeelskosten

Overige organisatiekosten

Verzekeri ngen

Ondernemingsraad GRSK

Ondernemingsraad platform

Accou ntants- en advieskosten

Hu isvestíngskosten

Rente leningen

Werkkostenregeling: Eindheffing alle afdelingen

Doorontwikkeling SK

Nieuwe ontwikkelingen

Formatíe informatiebeveiliging

Formatie Privacy officer 1/2 fte
Formatie benodigd voor contractbeheer

Contractbeheer opzetten

Project herinrichten inkoopproces

Onvoorzien

Kosten kempengriffier

296.185

L6.557

9.185

2.390

4.767

5.508

3.991

77.272

5.477

1.364

15.563

31.085

L8.423

0

0

6.577

18.128

235.248

65.910

27a.263

0

10.408

5.750

3.500

15.000

4.000

70.000

3.300

12.800

18.000

10.000

30.420

0

5.000

556.233

0

10.408

5.750

3.500

15.000

4.000

45.000

9.936

2.716

18.000

10.000

55.910

27.000

30.420

50.000

20.000

5.000

555.154

0

21.810

4.886

6.436

27.088

3.725

47.630

72.696

4.778

17.212

0

39.984

27.298

0

13.500

9.110

79

0

-71.402

864

-2.936

-12.088

275

3.370

-2.760

-2.062

788

10.000

65.910

-L2.984

9.r22

50.000

6.500

-4.770

N

N

N

N

N

N

N

fotaal lasten 506.471 767.599 878.873 780.307 98.555

BATEN

Doorbelasting afdelingen

Afdeling P&o

Afdeling SSC

Afdeling ISD

Afdeling Jeugdhulp

Afdeling WH

Totaal doorbelasting afdelingen

Bu dgetoverhevel i ng

Baten van derden
Overige baten

33.243

265.939

159.563

86.430

rr9.673
664.848

18.128

38.380

307.040

r84.224

99.788

138.168

767.599

0

40.444

323.549

t94.129

105.153

745.597

808.873

70.000

0

40.444

323.549

L94.r29

105.153

L45.597

808.873

20.000

43r

-50.000

0

0

437

0

0

0

N

N

N

N

N

N

N

N

Totaal baten 682.976 767.599 878.873 829.304 -49.559 N

Gerealiseerd Íesultaat 176.505 0 0 48.996 48.996

Overzicht van baten en lasten van de afdeling Staf

afde Staf

* := incidentele last / baat A ragen in euro's

Het budget voor opzetten contractbeheer is voor 50.000 euro overgeheveld naar 2019. (Besluit AB op 18 december 2018)

fucrorne
Beukenlaan 60à t
5651 OD,Eindhoven
ïet, +el (oYo264 e6 10
www. crowe-foederer. n I
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2.2 Afdeling Personeel & Organisatie

Algemeen

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en de

organisatie GRSK. Zij verzorgt tevens de personeels- en salarisadministratie en advisering voor BIZOB.

Wat heeft P&O bereikt in 2018?

P&O heeft in 2018 haar eigen taken vervuld op uitvoerend en adviserend terrein. P&O faciliteerde gemeenten,

de GRSK en BIZOB bij het ontwikkelen en uitvoering geven aan een modern HRM-beleid.

Wat heeft P&O gedaan in 2018?

ln 2018 heeft P&O diverse mooie beleidsinstrumenten ontwikkeld. Er is een plan van aanpak gemaakt voor de

organisaties om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Strategische analyses en een pakket

instrumenten, passend bij de organisatie, kan worden aangeboden. Deze kennis en onze mogelijkheden aan

instrumenten zíjn ook gedeeld met organisaties buiten de Kempengemeenten.

Er Ís een notitie gemaakt voor de invoering van "het goede gesprek". Hierbij is een pakket met competenties

gevoegd en een formulier als hulpmiddel. Met behulp van P&O lopen bij meerdere gemeenten

organisatieontwikkelingstrajecten, met Strategische Personeels Planning als basis.

Arbo heeft ook de aandacht gehad in 2018. Voor iedere organisatie zijn preventiemedewerkers opgeleid en er

is een onderzoek geweest naar de mogelijkheden om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Twee

organisaties worden per l januari 2019 eigenrisicodrager. ln diverse organisaties is de uitvoering van de

actualisatie van de Risico-lnventarisatie & -Evaluatie (Rl&E) in gang gezet en er is gekeken naar een andere

invulling van de Sociaal Medische Team overleggen met de bedrijfsarts.

Enkele regelingen zijn aangepast en eerste stappen zijn gezet ter voorbereiding op de invoering van de Wet

Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Onder leiding van P&O De Kempen is een projectgroep ingericht. Het

opdrachtgeverschap en de projectleiding is ingevuld door P&O de Kempen.

Op het gebied van werving en selectie is inzet geweest om regionaal meer samen te werken en is gekeken naar

mogelijkheden om de Kempengemeenten meer "op de kaart te zetten" als aantrekkelijk werkgever.

Tevens is P&O druk bezig geweest met de voorbereidingen van de totstandkoming van het participatiebedrijf

Binnen hetteam heeft één van de adviseurs onze organisatie verlaten. Aan het einde van hetjaar hebben we

deze vacature weer kunnen invullen. Gedurende drie maanden heeft P&O ondersteuning gehad voor de

administratie rondom de invulling van de vacatures. Per september is een stagiair werkzaam bij P&O die deze

werkzaamheden op zich heeft genomen.

Wat heeft P&O gekost in 2018?

Binnen deze afdeling is een positief resultaat behaald van € 24.000.

Bij de "loonkosten" is een overschot van ca € 11.000. Dit overschot is ontstaan doordat er gedurende ongeveer

drie maanden vacatureruimte is ontstaan voor de functie specialist A. Gedurende deze periode heeft de

afdeling dit intern opgelost middels een kleine urenuitbreiding van een paar collega's. Dit verklaart onder

andere ook het overschot van de "inhuur externen". Vanwege het voornoemde en het lage ziekteverzuim heeft

de afdeling P&O nagenoeg geen gebruik gemaakt van dit budget.

A crvvve
Beulenláan 60
s6b1ïqÁEindhoven
Tel. +31 (0) 40 264 96 10
www. crowe-foederer. n I
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P&O Rekenlng
Primalrê

BeÍrotlna
Gewijzigde

Befrotlnc
Realisatie Verschll

incldenteel

/structureel

voordeel /
nadeel

LASTEN 2017 2018 2018 2074

Loonkosten / sociale lasten

Ovêrige peÍsoneelskosten

lnhuur exteínen

Huisvesti ngskosten

Overige organisatiekosten

0oorbelástingên

Doorbelasting Stàf

Doorbelasting SSC

ljitbesteed werk

Salarisadminístràtie

HRM kenhissyste€m

BedrijÍs8eneskundíge zorg alle afd. 5K

Schakel : versterken mobi I iteit

Kosten bezwareh persoheel

onvootzien

608.641

32.998

43.566

16.101

2.924

33.242

56.650

14.332

12.950

16.O12

10.000

4.656

-8.180

637.099

40.918

21.000

18.073

2.500

38.380

58.983

60.800

12.000

8.000

0

1.000

5.000

636.504

40.918

21.000

18.276

2.500

40.444

6r.072

75.800

12.000

15.000

10.000

1.000

5.000

625.7 12

48.961

2.022

16.229

7.577

40.444

6t.oJ2

74.885

12.332

14.352

10.000

1.069

43

t0.792

,8.043

18.978

r.947

-5.011

0

915

-332

648

0

"69

4.957

s

N

N

Ïolaal laiten 903.951 903.7S3 939.454 914.598 24.757

SATEN

Eateh vth derden

Veíhaal kosten van be2waren

Overige goederen ên diehsten

Dienstoe.lening aan 8e.gei jk (Centric)

Diengileíleni ng aan Bizob Oirschot

Totáal 8atén van dêrden

BIdraSên 8êmeehteh eh àídêllh8en

Gemeente gladel

Gemeente Eeísel

Gem€ente Oirschot

Gemeente Reusel-De Mierden

SSC de Kempen

l5D de Kempen

leugdhulp

WH

fotaal

4.656

1.000

10.134

27.210

43.000

154.590

162,5 16

176.506

139.856

72.146

LOO.723

5.024

83.188

894.549

1.000

0

10.134

27.500

38.634

149.826

r52.246

167.256

146.350

65.117

99.191

7.458

77.215
865.118

1.000

0

13.134

27.500

4L.634

155.570

158.061

773.62L

151.884

67.592

LO2.867

8.149

80.076

497.420

1.059

13.134

26.673

40.876

155.570

158.061

773.62t

151.884

67592

IO2.867

8.149

80.075

897.820

69

0

0

-a27

.758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

s N

N

Iotaal balen 937.549 90!.7S3 939-4S4 938.697 -758

Gerealis€êrd resultaat 33.597 0 -o 23.999 23.999

Overzicht Baten en lasten afdeling P&O in 2018

Specificatie afdeling P&O

Crowe
Beukenlaan 60
5651 C'FEindhoven
rel. +31 tótoeo+ eo ro
wwwcrowe-foederer.nl

r := incidentele last/ baat Alle bedragen ih euro's
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2.3 Afdeling Shared Service Centre

lnleiding

Het SSC de Kempen verzorgt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en de SK

de ICT en levert daarnaast ook landmeetkundige diensten. Ook Bizob en andere gemeenten zijn afnemer van

diensten van het SSC.

Wat heeft het SSC in 2018 gedaan?

Het afgelopen jaar stond in het teken van de continuering van de technische robuustheid van de systemen en

de voorbereiding op een aantal ingrijpende projecten. Dit is niet altijd zichtbaar voor de eindgebruikers maar

wel essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening. Het voorbereiden op een extra beschermingslaag bij het

extern en intern aanloggen op de systemen en het vernieuwen van de bijbehorende technische componenten

die bijdragen aan deze doelstellingen zijn hier voorbeelden van. Daarnaast is er een start gemaakt met de

realisatie van de nieuwe telefonieoplossing en het vernieuwen van de werkplekken.

Toenemend belang van lnformatiebeveiliging

Er zijn in 2018 opnieuw stappen gezet in het opzetten en professionaliseren van de informatiebeveiliging. ln dit
kader is er in 2018 wederom een "pen-test" uitgevoerd. De aanbevelingen op basis van deze test hebben we

geïmplementeerd binnen de technische infrastructuur. Daarnaast vraagt dit taakveld binnen de automatisering

en informatisering steeds meer aandacht zowel intern als extern gericht. Tot op heden is deze kennis niet

voldoende voorhanden bij het SSC en wordt deze indien nodig van de markt gehaald. De kosten van deze

kennis zijn hoger dan wanneer dit door eigen personeel uitgevoerd zou worden. Het betreft hier de kosten

voor de begeleiding van de externe en interne audits op het gebied van informatiebeveiliging.

Projecten en investeringen SSC de Kempen

r Vaste telefonie

Het investeringskrediet voor vaste telefonie was begroot op totaal € 160.000. Hierop is in 2018 niets

uitgegeven. Het project om te komen tot nieuwe telefonie binnen de gemeentehuizen en nevenlocaties is

gestart. De gehele doorlooptijd van het project is aanzienlijk langer dan verwacht in 2015, doordat er
gekozen is voor een ander modern telefonieconcept dan destijds voorzien. Het project heeft door een

langere doorlooptijd van de Europese aanbesteding vertraging opgelopen. De vertraging van het project is

eerder ook al in de tussenrapportage vermeld. De daadwerkelijke implementatie zal uiteindelijk plaats

gaan vinden in 2019.

Het gevolg hiervan is dat er in 2018 ook geen investeringen plaats hebben gevonden op het krediet

beveiliging devices outside infrastructuur welke voor € 30.000 was begroot. Het krediet vaste telefonie en

beveiliging devices outside infrastructuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hardware werkplekken

ln 2018 stond het project vervanging thin-clients en beeldschermen op het investeringsprogramma. De

investeringen ten behoeve van dit project zijn gerealiseerd net zoals de voorbereidende werkzaamheden

De uitrol op de verschillende locaties staat in de eerste twee maanden van 2019 gepland.

a lmplementatie Office 365 (kantoorautomatisering)

Het investeringskrediet implementatie office 365 was in totaal op €

90.000 van het investeringskrediet benut.

ÀGs&nde, ln 2018 is er ruim €
Beukenlaanz60
sosl cf,fiírlchoven
Ter. +31 tOl +O 264 96 10
www. crowe-foederer. n I
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a

Door aanpassingen in het licentiemodel treedt een verschuiving op van kapitaallasten naar als gevolg van

investeringen naar exploitatielasten op de post "huur, lease en onderhoud software". Deze ontwikkeling is

als risico eerder gemeld in P&C-documenten.

Daarnaast zien we dat door aanpassingen in het licentiemodel (zowel in aantallen als kosten) er wijzigingen

optreden in de totale kosten voor licenties. Op het krediet ten behoeve van kantoorautomatisering en

serverlicenties blijft een bedrag van € 270.000 onbenut, terwijl er vanaf 2019 rekening gehouden moet

worden met een tekort op software van ongeveer € 95.000 per jaar. Bij het volgende begrotingsvoorstel

worden de financiële verschuivingen uiteengezet met een voorstel om de genoemde ontwikkelingen te

verwerken in de begroting van het SSC.

Windows serverlicenties

ln het investeringsprogramma voor 2018 werd onbedoeld een krediet opgenomen van €180.000 voor

Windows-serverlicenties. Deze investering was ook opgenomen in het krediet van de

kantoorautomatisering van €360.000. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd

Deze correctie is al eerder aangegeven in de tussentijdse rapportage.

Vernieuwing airco's voor productie- en uitwijk-locaties

Op beide locaties is het proces gestart om de airco's te vervangen. Het investeringskrediet voor de

vernieuwing van de airco's was in totaal op € 40.000 begroot. ln 2018 is er ruim € 10.000 van het

investeringskrediet benut. De implementatie verloopt gefaseerd en is per einde boekjaar 2018 nog niet

afgerond.

Verníeuwing bestaande software bestuurlijk proces

Het investeringskrediet voor vernieuwing bestaande software was begroot op totaal € 21.000. Hierop is in

2018 in totaal € 2.950 uitgegeven. Het SSC is in samenspraak met de griffie en de ambtelijke organisaties

gekomen tot één uniforme keuze. Dit geldt voor zowel de griffie-ondersteunende applicatie alsook de

digitale vergadertool binnen de organisaties. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd om de bestuurlijke

besluitvorming verder te digitaliseren en moet een impuls geven aan zowel kwaliteit als efficiëntie. De

implementatie verloopt gefaseerd en is per einde boekjaar 2018 nog niet afgerond.

a

a

De huisvestingkosten van het SSC vallen € 10.000 voordeliger uit, doorda7R,te?S[&filen lager zijn dan

begroot was.
Beuke.,qlaa{ 60
5651 CD\Ehdhoven
Tel. +g1v(o) a-ó-zo+ go to
www. crowe-foederer. nl

Wat heeft het SSC in 2018 gekost?

De afdeling SSC sluit met een positief resultaat van ca € 205.000. Dit resultaat komt enerzijds tot stand door

lagere lasten dan begroot en anderzijds waren ook de baten lager dan begroot. Onderstaand wordt een

toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen tussen de vastgestelde begroting en de realisatie.

De loonkosten in 2018, inclusief de kosten van vervanging, waren per saldo € 58.000 lager dan begroot. De

inhuur ter vervanging wegens openstaande vacatures en ziektevervanging bedroeg € 521.000. De overige

personeelskosten zijn € 51.000 lager uitgevallen dan verwacht doordat er minder is uitgegeven aan reis- en

verblijfkosten en opleidingen, wat een direct gevolg is van de tijdelijk kleinere vaste bezetting. Het overschot

op de overige organisatiekosten is voornamelijk te verklaren door minder uitbesteed werk dan begroot.

Het SSC werkt met een pakket van basisdiensten en met aanvullende afname van producten en diensten. Voor

laatstgenoemde wordt ook capaciteit en/of specifieke expertise ingehuurd. Tegenover de kosten van inhuur

voor de aanvullende diensten staan hogere baten van derden. lnhuur van externen voor levering van maatwerk

kostte afgerond € 23.000 minder dan begroot. De inhuur van de projectleider voor het aanbestedingstraject

van de GEO applicaties (vernieuwing viewer Bag) is, zoals in de rapportage gemeld, separaat opgenomen in de

verantwoord ing (€41.000).

74



Op informatiebeveiliging is meer inzet ingezet dan voorheen was verwacht. De post wordt met ca € 16.000

overschreden. Met name de inhuur van specifieke expertise heeft geleid tot hogere uitgaven dan begroot was.

De kosten op beeldmateriaal zijn dit jaar ca € 27.000 lager uitgevallen dan begroot. Met name de kosten met

betrekking tot de mutatie signalering BAG en BGT zijn lager ten opzichte van 2077.

Door een blijvende actieve inzet op kostenbeheersing en vernieuwing van contracten is op de exploitatielasten

voor hardware een voordeel ten opzichte van de begroting gerealiseerd van € 18.000. Hiermee is de structurele

verlaging in de voorgaande boekjaren een juiste keuze gebleken.

De kosten van de lT-software moet samen gezien worden met de "nieuwe ontwikkelingen 2018". Deze posten

samen laten over 2018 een overschrijding zien van € 107.000. De overschrijding wordt met name veroorzaakt

door tariefsverhogingen die hoger zijn geweest dan de geraamde indexering. Dit geldt voor zowel de

kernapplicaties als voor de updates. Daarnaast zien we hier de eerste gevolgen van de verschuiving van

kapitaallasten naar jaarlijkse vergoedingen voor het gebruik van software.

Nieuwe ontwikkelingen 2018 - een zevental projecten zijn benoemd op de begroting. Het merendeel van deze

projecten verloopt volgens planning. De benoemde licenties voor de kantoorautomatisering,

authenticatieondersteuning en beveiliging van mobiele devices zijn conform begroting afgenomen. De

beveiliging van de websites is contractueel conform voorstel geborgd. Publicaties van bekendmakingen worden

geautomatiseerd gepubliceerd op het portaal van mijnoverheid.nl. De projecten 'Checkpoint voor staf/lSD' en

de 'lSD eDÍensten portal' zijn op verzoek van de vragende partijen niet opgestart.

Bij de kapitaallasten is er een onderschrijding van € 180.756 vastgesteld. Het verschil in kapitaallasten volgt

direct uit de mate waarin de geplande investeringen zijn uitgevoerd. De projecten gekoppeld aan deze

investeringen zijn behandeld in de paragraaf 'Wat heeft het SSC in 2018 gedaan?

Baten

De totale baten van derden waren € 14.938 lager dan geraamd. Deze lagere opbrengsten komen met name

voort uit een vermindering van maatwerk op het gebied van de Geo-dienstverlening aan de gemeenten. Ook

de overige baten bleef achter op de begroting doordat er geen opdrachten zijn geweest waar het SSC extra

inzet voor moest leveren.

Crowe
Beut<enJaary'bo
sosl ód €{nMóu"n
Tel. +3'1 (0) 40 264 96 10
www.crowe-foederer, nl
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ssc Rekening
Primaire

BesrotinE

GewÍzigde

Beprotins
Realisatie Verschil

incidenteel /
structureel

voordeel /
nadeel

LASTEN 2077 2018 2078 2018

Loonkosten / sociale lasten

lnhuur externen t.b.v. veruanging

Overige personeelskosten

lnhuur externen t.b.v. maatwerk

Huisvestingskosten

Overige organisatiekosten

Doorbelastingen

Doorbelasting P&O

DooÍbelasting Staf

ICT exploitatielasten

lnformatiebeveiliging

Beeldmateriaal: aanschaf + verwerken mutaties

Software

Hardware

Totaal kapitaallasten

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen 2018

Kantoorautomatisering soft ware

SSO en two Íactor authenticatie

Beveiliging websites van gemeenten

Squit applicatie o.v.v. VTH koppelen DROP

Checkpoint applicatie Eeheersing beheerst

Beveiliging mobiele devices

lnrichten portal eDiensten voor ISD

lmplementatie ENSIA PM

Vernieuwing Viewer BAG PM

1.881.074

s94.O73

113.637

759.222

a9.428

87.069

72.1.46

265.939

91.334

94.940

1.935.307

866.787

7.O44.244

30.755

2.452.835

730.L22

0

120.000

100.000

75.340

65.r77

307.040

48.000

91.000

7.777.572

79t.320

1_120.000

77 324

2.491.339

0

r30.122

120.000

100.000

80.940

61.592

323.549

33.000

91.000

1.868.590

818.820

925.O14

220.000

60.000

10.000

20.000

10.000

15.000

15.000

1.912.105

520.742

78,983

91.763

90.090

53.304

67.592

323.549

49.260

63.750

2.325.309

801.173

7 44.254

47.312

579.234

-520.142

51.139

22.837

9.910

77.636

0

0

-16.260

2'7.250

-456.779

71.64't

180.756

220.000

60.000

10.000

20.000

10.000

15.000

15.000

-41.372

N

N

N

N

N

N

Totaal lasten 7.325-959 7.1ss.674 7.399.966 7.178.650 227.3\7

BATEN

Baten van derden

Geodienstverlening

Dienstverlening aan Bizob via Oirschot

Overige baten van deÍden

Ontvangen ziektegelden

Biidraten gemeenten en afd€lingen GRSK

Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

Gemeente Oirschot

Gemeente Reusel-De Mierden

15D de Kempen

P&O de Kempen

Jeugdhulp

VTH

Íotaal

256.137

42.323

76.003

374.462

1.200.893

1.308.380

1.325.330

t.2s7.844

932.743

325.427

56.650

157.516

269.577

6,864.360

232.500

35.000

30.000

297.500

7.I77.98I
7.278.312

1.290.405

1.244.727

1.003.602

395.576

58.983

134.939

269.449

6-8S8.174

232.500

35.000

30.000

297.500

L.272.405

r.374.626

1.334.499

t.284.246

1.037.161

427.704

6r.o72
749.397

283.356

7,to2.467

200.270

50.345

0

31.938

2A2.SS2

7.272.405

7.1t4.626
1.334.499

7.284.246

1.037.161

427.704

67.O72

149.397

283.356

7.1o2,467

-32.230

15.345

-30.000

31.938

-14.948

0

0

0

0

0

0

0

0

N

N

N

Íotaal baten 7.234.422 7.1ss.674 7.199.967 7.385.018 -14.948

Gerèallseerd resultaat -47.716 0 o 206.369 205.368A, -,ro\^,€
N

Overzicht van baten en Iasten van de afdeling SSC in 2018

Specificatie afdeling SSC

Beukenlaan 60
5651 Cftf;in$oven
Tet. +31tr0) +O 264 96Íp
www. crowe-foederer. n I

* := incidentele last / baat Alle bedragen in euro's



2.4 AfdelinglntergemeentelijkeSocialeDienst

lnleiding

De ISD de Kempen voert voor de vijf Kempengemeenten de volgende programma's op het gebied

van sociale zaken uit:

o Werk en lnkomen

o Bijzonderebijstand,inclusiefminimabeleid

o Schuldhulpverlening

o Wmo (indíviduele voorzieningen)

De beleidskeuzes over de programma's worden door de individuele gemeenten gemaakt. Ook de

financiële afrekening van de uitkeringen vindt rechtstreeks plaats met de individuele gemeenten. ln

dit jaarverslag en deze jaarrekening wordt daar verder niet op ingegaan. Dit verslag betreft de

bedrijfsvoering. De voorbereiding van beleidskeuzes en de bedrijfsvoering rondom de programma's

gebeurt door ISD de Kempen. De (bedrijfsvoerings-)kosten die hiervoor gemaakt worden zijn

opgenomen in de jaarrekening van de GRSK.

Naast bovengenoemde taken voert ISD de Kempen de backoffice taken uit voor de afdeling

Jeugdhulp en voor Jeugdhulp van de gemeente Oirschot.

Wat heeft ISD de Kempen in 2018 bereikt en gedaan?

ISD de Kempen verzorgde - in samenwerking en samenspraak met de lokale loketten - de directe

dienstverlening aan de burger. Er wordt zoveel mogelijk voor een integrale insteek gekozen, zodat

alle taken in het kader van het sociaal domeín zo efficÍënt en zo klantgericht mogelijk worden

uitgevoerd.

Vanuit de afdeling ISD is in 2018 een bijdrage geleverd aan de planontwikkeling voor een nieuw

Particípatiebedrijf en aan een bedrijfsplan voor de vorming van de afdeling Maatschappelijke

Dienstverlening.

Ter voorbereiding van het opheffen van de ISD en het voorbereiden van een soepele overgang naar

het Participatiebedrijf en de totstandkoming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening lag de

focus op optimalisering van de bedrijfsvoering en verdere professionalisering. Er is gewerkt aan

optimalisering van de administratieve organisatie met behulp van procesmanagement en de

principes van Lean Six Sigma. Ook de ontwikkeling van de medewerkers middels diverse opleidingen

en trainingen en doorontwikkeling met kwaliteitsborging is uitgevoerd. Dit alles met het doel om een

soepele overgang richting de afdeling MD en de het nog op te richten Participatiebedrijf te
bewerkstelligen.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 ChÊir/àhoven
Tel. +31 hlv+o%+ go rO
www. crowe-foederer. nl
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De financiële afsluiting van de programmakosten Sociaal Domein 2017 werd door de ISD uitgevoerd,

waarbij een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid werd afgegeven

door de accountant.

Wat heeft ISD de Kempen in 2018 gekost?

De vaste loonkosten per ultimo 2018 komen uit op € 3.218.000. Dat is € 523.000 minder dan

begroot. Omdat een aantal vacatures níet is ingevuld, is er een besparing op formatiekosten

ontstaan. Daar tegenover staat een overschrijding van het budget voor externe inhuur.

Per saldo ontstaat een voordelig verschil op de loonkosten (vast personeel en inhuur) van € 20.000.

Het afgelopen jaar heeft de ISD de Kempen te maken gehad met een aantal langdurig zieken. ln

principe is het management zeer terughoudend met vervanging bij ziekte, maar in enkele situaties is

besloten om daartoe wel over te gaan zeker omdat het cruciale functies betrof die de dienstverlening

en bedrijfsvoering (met name de informatievoorziening) direct raakten.

Verder is inhuur ingezet op het uitvoeren van de Bestuursopdracht Participatiewet en op

Applicatiebeheer.

De flexibele schil is in 2018 verder afgebouwd ten gunste van de vaste formatieruimte. Op deze

manier wordt gebouwd aan sterke en gecommitteerde medewerkers en teams.

De overige organisatiekosten zijn € 29.000 hoger dan begroot, omdat in de begroting van 2018 het

budget voor contractbeheer en contractmanagement Sociaal Domein (Bizob) ontoereikend was. Daar

staat tegenover dat de kosten Voorlichting en van de Website lager uitgevallen zijn dan begroot was,

ln de begroting is rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage voor het Regionaal

Werkbedrijf Zuid Oost Brabant. Het afgelopen jaar is enkel sprake geweest van ambtelijke inzet

en daarom is geen financiële bijdrage gevraagd.

Aan de batenzijde meldt de jaarrekening van de ISD een tekort van € 36.000 euro. Maatwerk in

opdracht van gemeenten ( WMO en WSP) bleef achter bij de geraamde opbrengsten, doordat door

de gemeenten minder diensten werden ingehuurd dan begroot was. Tegenover deze lagere

opbrengsten is een batig saldo van ruim € 16.000 opgenomen, zijnde baten die ontstaan zijn door

deelname aan een regionaal ESF project.

De afdeling ISD sluit het jaar 2OL8 af met een negatief resultaat van € 45.000

Croure
Beukenlaar{ 60
5651 CpSihdhoven
Tel. +31'19;40 204 9O 10
www. crowe-foederer. nl
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ISD de Kempen Rekening
Primaire
Bêgíotint

Gewijzigde
Begroting

Realisatie Verschil
incidenteel

/ structureel

voordeel /
nadeel

TASTEN 2077 20ra 2018 2018

I Loonkosten / social e lasten
I

lnhuur externen vervanBing bii ziekte

Foímatie WSP (vergoedi ng door WVK)

Uitvoering bestuursopdra cht PW

Uituoeringskosten schuldhul pverl eni ng

Overige personeelskosten

Huisvesti ngskosten

Kapitáallasten

OveÍi ge organi satiekosten i hcl usief voorllchti ng

Kosten Werkplein de Kempen

Klanttevredenhei dsonderzoek

Onder2oek Bizob naár prij2en zorgverlening

Bijdrage Regionaal Werkbedrijf Zuidoost Brabant

Onvoorzien

Doorbelarlintên

DooÍbelasting Stafkosten

Doorbelasting P&O

Doo.belasti ne sSC

2.506.768

\.691.647

249.275

121.373

1 15.431

17.615

250.5 20

159.563

700.7 23

325.427

15.736

72.O43

14.295

8.063

3.797.739

40.650

488.997

83.200

134.789

111.391

7.402

L93.L42

184.224

99.191

395.676

1 2.500

70.649

15.000

3.74í.174

40.650

58.000

484.997

83.200

134.789

111.391

7.407

233.142

t94.729

to2.a67

421.704

70.649

12.500

15.000

1.217.787

1.130.516

43.634

0

0

139.319

112.153

7.402

26t.793

194.t29

102.867

421.704

78.463

0

L4.173

523.391

-1.089.866

14.366

484.997

83.200

-4.530

-7.362

-1.8r4

12.500

-28.651

827

N

N

N

N

N

Totaal lasten 5.649.512 5.634.551 5.715.598 5.724.54L -8.943 N

BATEN

Baten vah derdên

Werk voor derden door o.a. Wmo consulenten

VerÊoeding kosten WSP door WVK

Bijdíage Oirschot o.b.v. DVO

Eateh t.b.v. Beschermd Wonen

Deelhàme in ESF Project

OveÍige goedêren en diensten

Ontvaneèn ziektegeld€n

Eljdrtge gemeenten in ultvoering be.tuursopdra.ht pW

Gemeente BeÍEeijk

Gemeente Eladel

Gemeente Eersel

Geme€ntê Reusel-De Mierden
Totale biidragen Bemeentên aan bestuuísopdráaht PW

Eijdragen gemeenten en aÍdellngen

Gemeente Bergeijk

Gemeente Eladel

Gemeente Éersel

Gemeente Oi rschot

Gemeentê Reusel-Oe Mierden

Afdel ing Jeugdhul p

Totale biidraten 8êmeenten en afdelingen

8.500

41.316

21.609

17.753
210.S76

92.681

100.693

92.311

64.541

35O.226

1.217.012

1.?27 .828

893.168

1.059.480

s69.772

758.777

5.225.977

70.055

51.343

120.000

129.405

140.590

12A.887

90.114

444.997

1.1 32.183

7.24t.201

87s.663

1.016.930

600.897

158,680

5.025.554

25.000

95.000

0

242.434

729.406

140.590

128.887

90.114

488.997

1.082.916

7.203.34r

84 1.2ss

1.031.478

579.611

245.562

95.000

58.000

64.438

25.000

0

206.531

129.406

140.590

128,aA1

90.114

488.997

1.082.916

1.203.341

841.255

1.037.47A

579.611

245,562

4.9Í,,..16t

52.866

43.634

64.438

28.990

16.603

-42.134

-14.366

0

3.990

16.603

0

0

-35.907

0

0

0

0

N

Totaal baten s.7t6.7t0 5.634.551 5.715.598 5.679.691 -35.90t

Gerealiseerd resultaat 137.268 0 o -44.850 -44.850

^.

Overzicht Baten en lasten van afdeling ISD in 2018

Specificatie afdeling ISD

Beukenlaan 60
5651 {Qflrylloven
Tet. +31 i0) +o zo+ gg to
www. crowe-foederer. nl

* := incidentele last/ baat Alle bedragen in euro's
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2.5 Afdeling Jeugdhulp

Inleiding

Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is sinds 2015 de uitvoeringsorganisatie voor alle

Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering van Oirschot. Oirschot heeft wel de

backoffice, net als het CJG+, ingericht bij de lSD. Dit betekent dat het applicatiebeheer en factuurafhandeling

door de ISD plaats vindt.

Dit verslag over 2018 heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering van de Jeugdhulp. De verantwoording van

de programma's vindt plaats in de onderscheiden jaarrekeningen van de betreffende gemeenten.

Wat heeft de afdeling Jeugdhulp bereikt in 2018 ?

Conform de Jeugdwet en Verordening Jeugdhulp voor de Kempengemeenten is de Jeugdhulp uitgevoerd. De

visie "dichtbij, in samenhang en effectief" staat centraal bij de uitvoervan taken. Het Dagelijks Bestuur is in

2018 tweemaal over de resultaten geïnformeerd in de vorm van een inhoudelijke bestuursrapportage.

Wat heeft de afdeling Jeugdhulp in 2018 gedaan?

De taken die het Rijk, de provincie en de zorgverzekeraars overdragen hebben per 1 januari 2015, zijn ook in

2018 uitgevoerd. Hierdoor zijn jeugdigen en in voorkomende gevallen hun ouders, voorzien van de nodige

ondersteuning op basis van de Jeugdwet. De Lokale ondersteuningsteams of het Kempenteam voor Jeugdhulp

gaven uitvoering aan deze wetgeving, ondersteund door een administratief team, Per kwartaal in 2018 zijn

gemiddeld 840 jeugdigen ondersteund door het CJG+. Daarnaast werden ruim 500 hulpverleningstrajecten

beëindigd tussen jeugdige inwoners/gezinnen en het CJG+. De tevredenheid van inwoners over de

ondersteuning door CJG+ is hoog. CJG+ heeft als één van de vijf pilots deelgenomen aan een landelijke studie

door de lnspectie naar een zelfevaluatie-too/ waarmee de Toegang tot Jeugdhulp werd gemeten. Hierbij zijn

goede resultaten behaald.

Met behulp van de ingerichte systemen zijn de begroting, de kwartaalrapportage en jaarrekening opgesteld.

Ook de afstemming met deelnemende gemeenten is opgepakt over de bedrijfsvoerings- en programmakosten

De aansluiting is gemaakt bij de ISD de Kempen voor de behandeling van bezwaar en beroep.

Met betrekking tot de inzet van de beleidscapaciteit van de gemeenten voor de monitoring, evaluatie en het
gezamenlijke beleid op het gebied van jeugdhulp is een aparte dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen

SK en betreffende gemeenten. Het beleidsteam heeft op basis van de dienstverleningsovereenkomst

gefungeerd in 2018. De uitvoer van het werkplan 21 voor de Jeugd vond plaats. Hieraan was beleidsmatige

capaciteit verbonden. Ook op het gebied van pgb's, monitoring, inkoop, verbinding met medici, (passend)

onderwijs, kostenbeheersing en het onderdeel kwaliteit werd de beleidscapaciteit ingezet, ln 2018 is

beleidsmatig veel inzet uitgegaan naar de Toegang tot Jeugdhulp. Deze is opnieuw ontwikkeld als onderdeel

van de kostenbeheersingsmaatregelen. Op alle fronten van de Jeugdhulp, zowel in de uitvoering, bij de

administratie als ook beleidsmatig en coórdinatie is de werkdruk bij de Jeugdhulp hoog geweest in 2018.

Oowe
Beukenlaan 60
5651 GEÉhohou"n
Tel. +31lli Vzo+ so rO
www. crowe-foederer. nl
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Wat heeft de Jeugdhulp in 2018 gekost?

De afdeling Jeugdhulp sluit het kalenderjaar af met een klein positief resultaat van ca € 7.500

Op het onderdeel 'flexibele schil' vond aanvankelijk een overschrijding plaats vanwege een grote toestroom

van het aantal cliënten. Met een begrotingswijziging is deze overschrijding opgevangen.

Zowel bij de coërdinatie als bij het administratief team is een medewerker langdurig uitgevallen. Hierdoor zijn

op de post inhuur vervanging en de post loonkosten overschrijdingen ontstaan.

Op de posten voor de uitbreiding van de front office en uitvoering preventieplan worden overschotten gemeld,

omdat de boekingen van deze lasten hebben plaatsgevonden op de post loonkosten (wat tevens deels de

overschrijding op loonkosten verklaard). De post versterking teams is niet uitgeput in verband met de

overschrijding van de flexibele schil, deze heffen elkaar nagenoeg op.

Gelet op de overschrijding Flexibele schil is de aandacht in begrotingsjaar 2018 vooral uitgegaan naar de

kostenbeheersing waardoor innovatie niet geheel heeft kunnen plaatsvinden. De planvorming voor innovatie

in relatie tot kostenbeheersing is momenteel afgerond waardoor in het komend boekjaar deze post naar

verwachting geheel benut wordt.

Crowe
Beukenlaán 60
5051 ED (pgg,oven
Tel. +sii0)40 2649610
www.crowe-foederer. nl

^
27



Overzicht Baten en lasten afdeling Jeugdhulp in 2018

Specificatie afdeling Ieugdhulp

Beukenlaan 60
sosqq{eindhoven
Tet. +b1 (OI+O ZO+ gO tO
www. crowe-foederer. n I

Afdeling Jeugdhulp Rekening
PrimalÍe

Begroting

Gewijzigde

Begroting
Realisatie Verschll

incidenteel

/ structureel

voordeel /
nadeel

TASTEN 2077 2018 20L8 20ta

toonkosten / sociale lasten

lhhuur t.b,v. vervangíng

Overige personeelskosten

Stelpost: Kosten flexibele schil

lnhuul externen

lnhuur Kempen TÊam Jeugd

Huisvestingskosteh

Overige organisatiekosten

I nnovatiebudget

Dooíbelastingen

Doorbelastihg Stafkosten

Doorbelasting P&o

Doorbelasti ng SSC

Doorbelasti ng l5D va nwege backoffice

Activiteitenbudget Kempen Team Jeugd

Activiteitenbudget Lokale Ondersteuni ngstea m5

Collectief aanbod Centrum Jeugd en Gezi n +

Educatie KTJ en Lokaal Ondersteuningsteam

Kosten weíkplan 2lvoordejeugd (excl. Oirschot)

Aahschaf Zorgdomein

Onderzoek maatschappel ij ke eÍfect€n

Bezwaarschrifteh en proceskosten

Abonnement Schul i nck

Nieuwe ontwikkelingen 2018

Uitvoering preventieplan

Versterken van teams

Uitbreidi ng froht office; admi nistrati e

Overige Boederen en diensten

328.322

67.544

31.879

502.270

1.501.276

86.430

5.O24

157.516

tsa.777

1.881

598

3.830

667

0

3.300

9.000

0

24.532

9.431

5.575

332.885

79.7L2

332.732

1.533.081

99.784

7.858

134,939

158.680

3.645

6.000

2.400

1.800

109.940

6.250

9.000

2.O00

L3.744

10.000

20.000

332,642

0

26.L72

950,000

1.533.081

105.153

4.749

r49.391

245.562

3.645

6.000

2.400

1.800

109.940

10.000

9.000

2.000

23.600

6.250

37.500

60.000

37.000

2L.744

10.000

20,000

398.600

21.204

32.tt6

985.001

1.527.980

105.153

8.149

149.397

245.562

427

5.976

0

109.940

7.763

9.000

0

22340

800

34.948

0

75.578

6.283

9.800

6.25O

0

0

-0

0

5.101

-65.958

-23.204

-6.604

-35.001

2.824

24

2.349

1.800

0

2.837

0

2.000

660

36.700

25.052

37.000

-4.834

3.718

10.200

N

N

N

N

N

Totaal lasten 2.494-792 2.802.654 3.710.375 x.709.462 914

EATEN

Totaal baten d€rden

Overige goederen en diensten

Baten van derdeh

Bijdrage gemeente Oi rschot o.b.v- DVO

Íotaal

Biidragen gêmeenl€n

G€meente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersel

Gemeente Oi rschot

Gemeente Reusel-De Mierden
fotaal biidÍagen gêmeenten

732.533

799.471

770.799

0

503.972

2,747.775

475

27.237

50.000

74.172

722.096

789.863

733.885

0

506.809
2.752.654

50.000
50.000

977.765

1.065.618

983.647

0

683.946

1.7to.375

0

977.765

1.065.618

983.647

0

683.946
3.710.376

6.642

1.075

5.567

5.642

r.075

5.567

Totael beten 2.425.247 2.802.654 3.710.375 3.717.018 6.642

-73.505 -0 7.556 7.556

* := incidentele last / baat Alle bedragen in euro's
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2.6 AfdelingVergunningverlening,Toezichten Handhaving

Algemeen

De afdeling WH heeft in 2018 te maken gehad met een groot verloop van personeel. Er zijn acht medewerkers

uit dienst gegaan en elf nieuwe medewerkers zijn gestart. Daarnaast was er sprake van moeilijk in te vullen

vacatures, met name op het gebied van vergunningverlening, onderdeel bouwen (64 uur per week). Tenslotte

is er sprake geweest van een bovengemiddeld hoog ziekteverzuim van circa 7,SYo. Deze personele

ontwikkelingen hebben hun invloed gehad op de financiële resultaten. Desondanks zijn alle afgesproken (extra)

werkzaamheden uitgevoerd en wordt voor het 3u jaar op rij het jaar met een positief resultaat afgesloten.

Wat heeft de afdeling VTH gedaan en bereikt in 2018?

De primaire focus van de afdeling heeft, zoals ieder jaar, gelegen op de uitvoering van het

Uitvoeringsprogramma. Dit is de leidraad waarlangs de afdeling WH zijn werkzaamheden organiseert.

Daarnaast zorgt de afdeling VTH er voor dat de reguliere dagelijkse VTH taken worden uitgevoerd.

Vergunningen moeten op tijd worden verleend, er wordt deelgenomen in diverse projecten (zowel binnen de

gemeenten als regionaal), er wordt waar mogelijk ingespeeld op ad-hoc verzoeken om inzet,

beleidsdocumenten worden waar nodig geactualiseerd, toezicht en handhaving vindt plaats en alle bezwaar-

en beroepzaken worden behandeld.

Ook dít jaar heeft de afdeling WH weer aan een aantal collega's de kans geboden om intern door te groeien

naar een nieuwe functie.

Wat heeft de afdeling WH gekost in 2018?

De afdeling sluit in 2018 met een voordelig resultaat van ca € 131.000. Dit resultaat wordt grotendeels

verklaard door eenmalige baten uit detacheringen. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de

belangrijkste verschillen tussen de vastgestelde begroting en de realisatie.

De loonkosten zijn € 93.000 lager dan begroot. Dit verschil wordt verklaard door niet ingevulde vacatures. Een

deel van de vervanging van deze vacatureruimte is gedekt door inkomsten uit detachering. Dit heeft te maken

met het feit dat de vervanging van één vacature 1:1 door de betreffende gemeente waar deze medewerkster

was gedetacheerd, is vergoed.

De overschrijding op de begroting met betrekking tot inhuur/vervanging heeft deels dezelfde verklaring.

Vanwege de vele vacatures die niet ingevuld konden worden is ondersteuning ingehuurd. Ook speelt hier het

hoge ziekteverzuim een rol.

De nieuwe ontwikkelingen die begroot waren betroffen allemaal inzet van uren voor de taken die genoemd

zijn. De verantwoording is in het totaal van de formatiekosten opgenomen.

lnventarisatie van asbestdaken is in 2018 op verzoek van gemeenten als maatwerk uitgevoerd, voor een bedrag

van 18.000 euro.

Crowe
Beukenlaan 60
5651 cFEfidhoven
rel. +31 tb àuzoa eo ro
wwwcrowe-foederer.nl
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WH Rekening
Primaire

Besrctinp
GewÍzigde

Bêqotine
Reallsatie Veíschil

incidenteel /
sÍucturêel

voordeel /
nàdeêl

LAsTEN 2011 2018 2018 2018

Loonkosten / sociale lasten

lnhuur t.b.v. veÍvanging

Fíictiekosteh

overi8e personeelskosten

Huisvestingskosten

Overige organisatiekosten

Accountantskosten

Kapitaallasten bedrijfsauto's

Doorbelastingen

Doorbelasting Stafkosten

Doorbelasting P&O

Doorbelasting SSC

Nieuwe Ontwikkelingên 2o18

Uitvoering milieutaken (voorheen ODzOB)

Uitbreiding weÍkzaamheden MER veehouderij

u itbreiden werkwijze vergunningen voor veehouderijen

LJitvoering taken aÍval i.o.v. gemeente Oirschot

Uitvoering verzoektaken i.o.v. gemeente Oirschot

Uitvoering taken duurzaamheid Oirschot

lnventarisátiê esbêstdáken

2.439.O47

240.038

0

110.300

90.907

38.516

7r9.6'12

83.188

269.577

2,740.932

0

35.000

127.377

90.165

56.600

3.500

2.293

138.168

71.215

269.489

2.794.563

35.000

r2r.377

91.080

56.600

1.294

145.597

80.076

283.356

58.888

14.000

44.000

16.700

40.000

7.000

2.705.452

322.477

0

172.491

91.080

59.828

3.866

745.597

80.076

283.356

0

0

17.900

93.111

-322.4L1

35.000

8.880

0

-3.224

-7.512

0

58.888

14.000

44.000

16.700

40.000

7.000

-17.900

N

N

N

N

Totael lesten 3.391.245 3.534.932 3,794,524 3.822.063 -27.538 N

EATEN

Uitvoeringstaken oiÍschot

Werken voor derden

lnvehtarisátie asbestdaken

Detacheringen

Overige inkomsten

Totaal

UitvoeÍing milieutaken ***

Gemeente BeÍgeijk

Gemeente Bladêl

Gemeente Eersel

Gemeente Oirschot

Gemeente Reusel-De MieÍden

Totaal biidÍaten nieuwe taken

Bijdrágen gemeentên

Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel

Gemeente Eersêl

Gemeentê O'íschot

6emeente Reusel-De Mierden
Totaal biidragen gemeenten

37.OO7

0

0

24.2r4

0

65.222

0

669.672

1.059.470

a77.250

878.381

3.4a4.771

0

0

0

0

0

0

6?9.31r

1.o14.720

849.477

89r.O24

3.534.932

63.700

0

0

0

0

63.700

42.418

6.435

4.844

5.190

58-887

0

705.639

1.116.373

924.367

925.558

3.671.937

63.700

77.940

17.900

119.758

2.465

221.763

42.4r4

6.435

4.844

5.190

58.887

0

705.639

7.176.373

924.367

925.558

?.67t.937

0

17.940

77900

7t9.75a

2.465

158.063

0

-0

-0

0

0

0

N

Íotaal baten 3.549.995 3.534.932 1.794.524 3.952.587 158.063

158.750 0 o 130.524 130.525

Overzicht Baten en lasten afdeling WH in 2018

SpeciÍicatie afdeling VTH

* := incidentele last / baat Alle bedragen in euro's

*** Betreft uitvoering van taken die eerder bij de ODZOB waren belegd. Àcrwe
Beukenlaan 60
5651-DD{Eindhoven
rer. +Cfto)zo 264 e6 1o
www. crowe-foederer. nl
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3 PARAGRAFEN

3.1 Algemeen

ln de jaarrekening van de GRSK worden op basis van besluit begroting en verantwoording (BBV) een aantal

verplichte paragrafen opgenomen. Voor de GRSK betreft het de paragrafen Weerstandsvermogen en

risicobeheersing, kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering.

De bepalingen in het BBV die betrekking hebben op de paragrafen lokale heffingen, verbonden partijen en

grondbeleid zijn voor de GRSK niet van toepassing.

3.2 ParagraafWeerstandvermogenenrisicobeheersing

ln 2011 is door het Algemeen Bestuur, met betrekking tot beheersing van risico's en de afdekking daarvan,

beleid vastgesteld. Dit betekent dat GRSK geen eigen vermogen aanhoudt als weerstandscapaciteit. Als

calamiteiten zich voordoen worden de deelnemende gemeenten aangesproken, volgens de vastgestelde

systematiek. Verder geldt de afspraak, dat binnen de P&C-cyclus de risico' s worden vastgesteld en benoemd

bij de opstelling van de begroting, de tussentijdse rapportage en de jaarrekening. Vervolgens is het aan de

deelnemende gemeenten om hiervoor weerstandscapaciteit aan te houden.

De GRSK is een organisatie op uitvoerend niveau. Risico's voor de deelnemende gemeenten liggen met name in

de sfeer van de programmakosten.

ln de procedure tot opstelling van de jaarrekening 2018 zijn alle afdelingen van de GRSK aangesproken om de

risico's die bekend zijn te vermelden in het jaarverslag. Dit heeft geleid tot de volgende vaststellingen.

Risico's op organisatieniveau

De Kempengemeenten hebben een strategische oriëntatie op de regionale samenwerking in gang gezet, welke

een vervolg krijgt in 2019. Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de

samenwerking, die ook voor de GRSK onzekerheden en risico's met zich brengt. Dat geldt ook voor de formatie-

uitbreiding die opgenomen werd in de begrotingswijziging 2018. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de

maatregelen die nu genomen worden later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten

uiteindelijk gaan kiezen. Het risico is het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het

samenwerki ngsverba n d.

Afdeling Staf
Bij de afdeling Staf zijn geen bijzondere risico's vastgesteld die met de activiteiten van deze afdeling verband
houden.

Afdeling SSC

Risico's bij SSC blijven mogelijke investeringen in de komende jaren met een verplicht karakter. Een

verplichting kan ontstaan door extra eisen die het Rijk stelt c.q. nieuwe wetgeving waar gemeenten aan

moeten voldoen. Een verplicht karakter van investeringen kan ook ontstaan waar softwareleveranciers updates

van applicaties doorvoeren.

Crcnrve
Beukenlaan 60
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Afdeling ISD

De open-einde regelingen die ISD uitvoert dragen het risico in zich dat bij een toenemend beroep op deze

regelingen, ook de bedrijfsvoeringskosten kunnen toenemen (als gevolg van extra benodigde inzet).

De kosten van het Werkgeversservicepunt worden tot en met het jaar 2019 door de WVK-groep voor hun

rekening genomen. De voortzetting van het Werkgevers ServicePunt (WSP) is opgenomen in het plan tot
vorming van een Participatiebedrijf. Over dit plan vindt de besluitvorming plaats in de loop van 2019.

De uitvoering van de Bestuursopdracht Participatiewet is opgenomen in het plan tot het vormen van een

ParticipatÍebedrijf. Daarmee wordt voor de deelnemende gemeenten de continuiteit van de dienstverlening
georganiseerd.

Afdeling P&O
Bij de afdeling P&O zijn geen bijzondere risico's bekend die met de activiteiten van deze afdeling verband
houden.

Afdeling Jeugdhulp

Bij de afdeling Jeugdhulp zíjn de risico's van zogenaamde "Open einde regelingen" direct van belang voor de
programmakosten. Het aantal cliënten dat dienstverlening vraagt is niet te beïnvloeden, hetgeen ook voor de

uitvoering i.c. bedrijfsvoeringskosten gevolgen heeft.

AfdelingWH
De effecten van de Omgevingswet voor de deelnemende gemeenten zijn op dit moment nog niet bekend

Daarom wordt de invoering van deze wet ook als risico aangeduíd.

Financiële risico's

ln onderstaande tabel zijn de kengetallen voor de financiële risico's opgenomen

Kengetallen Realisatie 2017 Beerotinc 2018 Realisatie 2018

Netto schuldquote 6,88Yo 8,L2% 5,99 Yo

Netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle
verstrekte leninÊen

6,88% 8,L2% 5,99 o/o

Solva biliteitsrisico 4,16% o% 4,74Yo

Structu rele
exploitatieruimte

L,74 o/o o% 0,69 y"

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De netto schuldquote is berekend op 5,99 %. GRSK verstrekt geen leningen. Daardoor is de correctie van de

schuldquote niet relevant.

ln de berekening van solvabiliteitsrisico is enkel het jaarresultaat als eigen vermogen in de berekening

opgenomen. Samenwerking Kempengemeenten houdt geen reserves aan.

Crorve
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3.3 Paragraafonderhoudkapitaalgoederen

Conform de voorschriften van het BBV bevat de jaarrekening van GRSK een paragraaf Onderhoud
Kapitaalgoederen. ln die paragraaf wordt mínimaal het beleidskader en de hieruit voortvloeiende financiële
consequenties vertaald naar de begroting voor tenminste de volgende kapitaalgoederen: wegen, ríolering,
water, groen en gebouwen.

De genoemde categorieën zijn niet van toepassing op de GRSK. Voor wat betreft de huisvesting werden geen

gebouwen in eigendom verkregen. De GRSK is gehuisvest in de gemeentehuizen van de deelnemende
gemeenten en in een kantoor dat gehuurd wordt van de WVK te Bladel.

De GRSK heeft tot op heden geen expliciet beleid vastgesteld voor het onderhoud van kapitaalgoederen. Het

activerings- en afschrijvingsbeleid werd vastgesteld in 2011. lnvesteringen door de GRSK hebben uitsluitend
betrekking op investeringen met economisch nut.

Kapitaalgoederen van de GRSK betreffen voornamelijk hardware- en softwarevoorzieningen, die door de

afdeling SSC worden aangeschaft en worden onderhouden.

Voor het onderhoud van de hard- en software werd in het verleden geen voorzíening gevormd. Alle kosten

komen ten laste van de exploitatie. De kosten voor het onderhoud van hard- en software bestaan vooral uit het
aanschaffen, onderhoud en verlengen van softwarelicenties.

De investeringen van de GRSK in 2018 zijn beschreven in paragraaf 4.3. Uit dat overzicht blijkt dat in 2018
geïnvesteerd werd voor een bedrag van €722.576. lnvesteringen betroffen vooral hardware en soítware. Ook

werden twee dienstauto's aangeschaft door de afdeling VTH. De balanswaarde van de materiële vaste activa is
in 2018 afgenomen met circa € 23.000.

3.4 Paragraaf Financiering

ln 2OL4 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een fixe lening aan te trekken van 1 miljoen euro, ter
financiering van de activa. Het totaal aan langlopende leningen BNG bij het afsluiten van het boekjaar bedroeg
€ 1.000.000.

De Fixe lening wordt in 20L9 afgelost. ln dat jaar wordt de behoefte aan vreemd vermogen opnieuw bepaald.

Er werd in 2018 geen initiatief genomen tot herfinanciering van de afgeloste bedragen, omdat de liquiditeit van

de organisatie dat niet vereiste.

Het systeem van bekostiging dat binnen de GRSK wordt gehanteerd is in de praktijk een robuust systeem
gebleken. Door bevoorschotting per kwartaal, vooraf, en op basis van de vastgestelde begroting is

gewaarborgd dat financiële middelen voor de bedrijfsvoering steeds in toereikende mate beschikbaar zijn

Sinds december 2013 wordt ook binnen de GRSK uitvoering gegeven aan het verplichte Schatkistbankieren.

Saldi op bankrekeningen boven het drempelbedrag van € 250.000 worden dagelijks overgeheveld naar de
schatkist. Overtegoeden in de schatkist werd in 2018 geen rente ontvangen.

De programmakosten van de afdelingen ISD en Jeugdhulp vallen buiten de bedrijfsvoering van de GRSK. De

daarvoor benodigde middelen worden in de vorm van voorschotten per kwartaal ter beschikking gesteld aan

de GRSK. Jaarlijks vindt afrekening met gemeenten plaats van de programmakosten over het afgesloten

dienstjaar. Op programmakosten ontstaat geen resultaat.
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Een resultaat op rente is in 2018 ontstaan door het verschil tussen berekende rente in de kapitaallasten en

werkelijke rentekosten. Het verschil is verantwoord onder de afdeling Staf. Samenwerking Kempengemeenten

neemt bancaire diensten uitsluitend af van Bank Nederlandse Gemeenten.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm
De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben beiden tot doel de leningenportefeuille van decentrale
overheden te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een

grens aan de structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met
een rentetypische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De

renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang

geld).

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar
lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het
begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de GRSK was in 2018 bepaald op 8,2 %o.ln onderstaand
overzicht wordt de kasgeldlimiet voor de GRSK afgezet tegen de korte leningen in 2018.

Overzicht kasgeldlim iet

2018 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Begrotingstotaal 18.764.3s6 18.764.356 L8.764.35e 18.764.3s6

loegestane kasgeldlimiet 8,2O% 8,2O% 8,20ol 8,20%

(asgeldlimiet in bedrag L.538.677 L.538.677 t.538.677 L.538.677

Vlottende schuld (1) 8.090.341 7.852.274 10.441.85C 8.490.361

Vlottende middelen (2) 7.O8r.44C 11.418.998 15.001.565 7.273.945

saldo (2) - (1) -1.008.901 iÍ 3.565.78s
I

4.559.71s -7.276.472

Ondersch rijding li miet 529.77e
5-1Uv" Y\)\

:.€28#€
-t.r r l.rt È

-3-02L03! 322.265

Voldaan aan limiet? Éin' ja ja É^pu
Alle bedragen in euro's

Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, dan

dient de betrokken decentrale overheid de drie kwartaalrapportages toe te zenden aan de toezichthouder, met
daarbij een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Deze situatie heeft zich in 2018 bij de GRSK niet
voorgedaan.

Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm
De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een

looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet
meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage

voor de Gemeenschappelijke Regeling was in 2018 bepaald op 20%. Dit komt voor de GRSK overeen met een

bedrag van € 3.752.871. De w'rjzigingen in de langlopende leningen bleven onder de wettelijke norm. De

veranderingen in 2018 waren:

Crowe
Beukenlaan 60
sost-O/Éindhoven
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Berekening renterisico (x 1000 € )

Renteherziening en aflossingen 0

(Her-)financiering 0

Renterisiconorm (20 % van het begrotingstotaal) 3.753

Minimumbedrag voor de renterisiconorm 2.500

Ruimte onder de renterísiconorm 3.753

Renteverplichtingen Realisatie
2077

Begroting
2018

Begroting 2018

na wijziging
Realisatie

2078

Rente opgenomen
geldleningen

15.063 17.000 74.284 72.700

Rente kasgeldleningen 0 0 0 0

Totaal rente 1s.063 17.000 t4.284 L2.700

Bedragen in euro's.

3.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

De organÍsatiestructuur van de GRSK is als volgt. Op l januari 2010 is de Gemeenschappelijke Regeling

Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) formeel van start gegaan. De organisatie bestond in 2018 uit zes

afdelingen te weten Staf, SSC, P&O, lSD, Jeugdhulp en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Ondersteuning op het gebied van bestuur, financiën en P&C vindt plaats vanuit de Staf.

De afdelingen worden aangestuurd vanuit de directie, die gevormd wordt door de vijf gemeentesecretarissen

van de deelnemende gemeenten. Vanaf 5 september 2015 is een interim directeur benoemd voor de GRSK. Per

september 2018 is er een directeur in dienst op basis van een vaste aanstelling.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de vijf burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Het

Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het college van burgemeester en wethouders, van de vijf
deelnemende gemeenten.

Huisvesting

Er werd in 2015 een nieuwe afspraak gemaakt over de vergoeding die de GRSK betaalt aan deelnemende

gemeenten voor de huisvesting van afdelingen van de organisatie. Afgesproken werd dat met ingang van 2015

een vergoeding van de variabele kosten per werkplek wordt betaald. Daarom werden de gemiddelde variabele

kosten per werkplek van de deelnemende gemeenten vastgesteld. De vergoeding bedroeg € 1.658 per

werkplek in 2018.

Formatie in 2018

De omvang van de totale formatie binnen het samenwerkingsverband van de GRSK, aan het begin en aan het
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Afdeling Formatie
3t-12-20L7

Formatie
31-12-2018

Locatie

Staf 6.83 9,03 Bladel

Personeel & Orsanisatie 8,90 8,90 Reusel-De Mierden

Shared Service Centre 36,33 36,33 Bergeiik

lntersemeenteliike Sociale Dienst 57.67 54.53 Bladel

Jeuedhulo 5.30 5,18 Eersel

Verqunninsverlening, Toezicht en Handhavins 44,82 45,77 Eersel

Totaal Íormatie 159,85 159,58

Verzuim

Het ziekteverzuim is in 2018 ten opzichte van 2O77 gestegen. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage was in

2077 5,Osyo, in 2018 6,97yo. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage bij gemeenten is 5,4%

(personeelsmonitor gemeenten 2017). ln onderstaande tabel zijn de percentages weergegeven per afdeling

binnen de GRSK. Opvallend is het hoge ziekteverzuimpercentages binnen de afdeling lSD. Dit percentage wordt
veroorzaakt dor zowel verzuim vanwege fysieke klachten gelegen buiten het werk als klachten ontstaan door

werkdruk en de aanstaande reorganisatie. De stijging van het ziekteverzuimpercentage wordt mede

veroorzaakt door veel langdurig zieken, tevens gedeeltelijk vanwege fysieke klachten gelegen buiten het werk,
gedeeltelijk vanwege werkdruk. Op sommige plekken binnen de GRSK is sprake van onderbezetting en veel

vacatu res.

De gemiddelde verzuimfrequentie is licht gestegen. Het landelijk gemiddelde voor gemeenten is licht gedaald

naar 1,05 (personeelsmonitor gemeenten 2017). De verzuimfrequentie binnen de GRSK is ondanks de lichte

stijging nagenoeg overeenkomstig het landelijk gemiddelde. De afdelingen SSC en Jeugdhulp zitten ver boven

het gemiddelde.

Afdeling Verzuimpercentage

eemiddeld in 2018

Verzuimfrequentie

eemiddeld in 2018

Staf

Personeel & Organisatie

Shared Service Centre

lntergemeentelijke Sociale Dienst

Jeugdhulp

Vergunningverlening, Toezicht en handhaving

4,ro

t,29

r,t9

11,75

5,78

6,94

0,38

0,93

L,40

1,09

L,32

0,90

Overall 6,91 1,05
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lnformatiebeveiliging

ln 2018 is de privacy weer groots op de voorgrond gekomen door de komst van de AVG. Alle organisaties

moesten op 24 mei 2018 voldoen aan de minimale eisen van deze privacywet. Voor de gemeentelijke

organisaties en ook de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten betekende dit dat in

het begin van 2018 er hard gewerkt is om dit te realiseren.

De GRSK heeft in samenwerking met de gemeenten de volgende punten weten te realiseren

o Een Functionaris Gegevensbescherming werd benoemd

Een verwerkingsregister werd opgesteld waarin alle gegevensverwerkingen van persoonsgegevens

verwerkt worden staan vermeld.

Een privacy beleid, privacy reglement en privacy statement werd opgesteld en vastgesteld. Deze zijn

ook gepubliceerd op de websites van de organisaties.

Een procedure datalekken is beschreven

De rechten van betrokkene omgezet naar een procesbeschrijving en een procedure.

Uitgezocht werd of er processen in de gemeenten voorkomen waar speciaal toestemming gevraagd

moet worden van de betrokkene om diens persoonsgegevens te mogen verwerken en die

toestemming werd ook geregeld.

Gedurende het gehele jaar zijn er zowel binnen de GRSK als binnen de Kempen gemeenten en gezamenlijk

activiteiten uitgevoerd op het gebied van privacy. Binnen de GRSK heeft de aangestelde privacy officer het

verwerkingsregister bijgehouden, een privacy impact analyse (PlA) uitgevoerd en gecontroleerd op

aanwezigheid van verwerkingsovereenkomsten.

De functionaris gegevensbescherming (FG) heeft vanuit zijn rol het overleg tussen de privacy officers van de

Kempen gemeenten en de GRSK gecoórdineerd, samen met de privacy officer van de GRSK activiteiten

uitgevoerd op het gebied van bewustwording en een aantal processen getoetst of er wel conform de AVG

gehandeld werd in praktijk. Daarnaast heeft de FG advies gegeven op bepaalde situaties die zich binnen de

GRSK hebben voorgedaan.

Duidelíjk is dat de Kempen gemeenten en de GRSK privacy hoog op de agenda hebben staan en op een

reguliere en degelijke manier activiteiten ontplooien om de organisaties op een hoog privacy niveau te krijgen

en medewerkers bewuster met privacy om te laten gaan. Bewustwording en het aanreiken van praktische

middelen ter ondersteuning kunnen onze medewerkers helpen om dat hoge niveau te bereiken.

Dit betekent dat voor de komende jaren er niet alleen aandacht moet blijven, maar ook budget vrij gemaakt

moet worden om te kunnen investeren op het gebied van privacy. Hierbij is het wel van belang om dat in

combinatie te doen met de activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging en archief. Deze drie gebieden

overlappen elkaar voor een deel en hebben een grote mate van afhankelijkheid.

o

o

o
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4.1 Overzicht van baten en lasten in 2018

ln onderstaande tabel worden de resultaten van de afdelingen van de Samenwerking Kempengemeenten

samengevat tot een overzicht op organisatieniveau.

Gerealiseerd resultaat 2018 GRSK
Alle bed in euro's

* Verschillen worden veÍoorzaakt door incidentele en structurele factoren. Deze kenmerken zijn vermeld op specificaties per afdeling.

ln deze staat van baten en lasten zijn de interne doorbelastingen geëlimineerd.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Het financieel resultaat van de Samenwerking Kempengemeenten wordt gevormd door bundeling van de

resultaten van de afdelingen. Over 2018 is het resultaat van de Samenwerking Kempengemeenten in totaal

€372.593 positief.

Analyse van verschillen tussen gewijzigde begroting en jaarrekening

ln het jaarverslag zijn per afdeling de afwijkingen tussen gewijzigde begroting en jaarstukken geanalyseerd. Om

die reden wordt naar het jaarverslag verwezen voor een verklaring van de genoemde verschillen.

rACrw,e
Beukenlagn 60

ï:'ffiV',?'o*$u,,o 33

www. crowe-foederer. n I

Onttrekkingsn aan dê Íeserues per afdeling

Staf

GeÍealiseerd r€sultaat 345.476

0

0

70,000

-0

20.000

372.593

-50.000

372.593

N

Alle afdelingen Rekening
Primaire

BêsrotinE

Gewijzigde

BesrotinE
Realisatie Verschil * voordeel /

nadeel

EXPLOITATIEREKENING 20!7 2018 2018 2018

Lasten

Staf

P&O

ssc

ISO Bedrijfsvoering

Jeugdhulp

VTH

Totaal lasten

Baten van derden

Staf (inclusief budgetoverheveling)

P&O

ssc

ISD de Kempen

Jeugdhulp

WH
Totaal baten van deÍdên

Saldo lasten en baten van derden

staf
P&O

ssc

lsD Bedrijfsvoering

Jeugdhulp

VTH

Totaal saldo van last€n ên baten

Totaal bldragen gemeenten

506.47r
814.059

6.98t.875
5.063.799

2.491.1O5

2.918.809

18.742.117

18.128

43.000

374.462

270.576

78.772

65.222

789.500

488.343

77r.060
6.613.4r2
4.853.222

2.472.993

2.853.587

17.992.617

18.338.093

767.599

806.390

6.783.457

4.955.459

2.401.389

3.050.061

18.754.356

0

38.634

297.500

120.000

50.000

0

506.134

767.599

761.156

6,485.957

4.835.459

2.351.389

3.050.061

18.258.222

74.25a.222

878.873

837.938

7.008.825

4.996.898

3.202.774

3.285.495

20.2LO.14t

47.634

297.500

242.438

0

63.700

645.272

878.873

796.304

6.7LL.324

4.754.460

3.202.774

3.221.795
19.564.871

t9-494.471

740.307

813.182

6.787.509

5.005.841

3.201.201

3.313.033

19.901,073

431

40.876

282.552

206.531

6.642

227.763

754.795

779.877

772.305

6.504.957

4.799.370

3.194.559

3.O91.270

L9.142.27a

t9.494.471

98.565

24.757

22I.3!6
-8.943

974
-21.534

309.070

43r.

-758

-14.948

-35.907

6.642

158.063

113.s23

98.996

23.999

206.368

-44.850

7.555

130.525

422.59t

o

v

Gerealiseerd resultaat 345.476 0 -70.000 352.593 422.sgt



Op basis van artikel 28 van het BBV dient de rekening een overzicht te bevatten van de aanwending van de

post onvoorzien. Aan dit voorschrift wordt voldaan met verwijzing naar het jaarverslag. Bij elke afdeling van de

GRSK wordt de vraag beantwoord: Wat heeft het gekost? Daarbij worden de afwijkingen tussen gewijzigde

begroting en jaarstukken verklaard. Die verklaring wordt ook gegeven voor de post onvoorzien, ingeval daar

aanleiding toe is.

De financiële resultaten zijn per afdeling gespecificeerd in het jaarverslag. ln de overzichten per afdeling is een

onderscheid aangebracht in incidentele en structurele baten en lasten.

Vennootschapsbelasting

Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen geldt per l januari 2016

belastingplicht voor overheidsondernemingen. Gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook andere

publiekrechtelijke lichamen en overheidsstichtingen en -verenigingen zullen in dat kader per activiteit moeten

beoordelen of met de uitoefening van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt
gedreven. Voor de vraag of een activiteit (dan wel een clustering van meerdere activiteiten) voor fiscale

doeleinden kwalificeert als onderneming, is van belang om vast te stellen of sprake is van:

1. een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal;

2. waarmee wordt deelgenomen aan het economische verkeer; en

3. waarmee een winst wordt beoogd/behaald

De GRSK heeft over 2016 en 2OI7 een analyse gemaakt of er sprake is van een te betalen

vennootschapsbelastinglast. Op basis van deze analyse op hoofdlijnen, concludeerde de GRSK dat de

organisatie niet VPB-plichtig is. De analyse 2016 is met de conclusie aan de Belastingdienst voorgelegd, met het

verzoek om bevestiging van de conclusies die voortgekomen zijn uit het onderzoek. Op dÍt moment is nog geen

reactie ontvangen op het standpunt van de GRSK.

ln 2019 gaat de GRSK met de Belastingdienst in overleg om afspraken te maken over zogenaamd horizontaal

toezicht. Op deze wijze ontstaat duídelijkheid met betrekking tot de fiscale verplichtingen van de organisatie

Taakvelden BBV

ln bijlage 6.3 "BBV verantwoordingsbijlage 2078" zijn de lasten en baten van de GRSK gespecificeerd naar

taakvelden. ln dat overzicht zijn de overheadkosten van de GRSK gespecificeerd.

Crorve
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4.2 Verantwoording conform Wet Normering Topinkomens (WNT)

Per l januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

ingegaan. Beloningen van bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dienen

wettelijk genormeerd, respectievelijk gemaximeerd te worden. Dit heeft geresulteerd in de wet normering

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De WNT voorziet in een democratisch

gelegitimeerd instrument waarmee normen en verplichtingen kunnen worden opgelegd voor de bezoldiging

van bestuurders en andere topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De gemeenschappelijke

regeling is verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en

gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het

bezoldigingsmaximum.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling zijn topfunctionarissen in de zin van de WNT

o Leden van het Algemeen Bestuur
o Leden van het Dagelijks Bestuur

o Leden van de directie

Voor de naam en toenaam van de leden van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de directie wordt

verwezen naar paragraaf 6.1.

ln de structuur van de GRSK ligt vast dat de burgemeesters van de deelnemende gemeenten het Dagelijks

Bestuur vormen. Burgemeesters en Wethouders van de deelnemende gemeenten vormen het Algemeen

Bestuur. Gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen samen het directieteam van de

GRSK.

Directieleden en bestuursleden van de GRSK zijn dus functionarissen van deelnemende gemeenten, die

qualitate qua functionaris zijn van de GRSK. Deze topfunctionarissen in de zin van WNT zijn niet in dienst bij de

GRSK en ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden ten behoeve van GRSK.

Sinds 18 september 2OL7 is een directeur met vaste aanstelling benoemd. Hiervoor is een WNT-

vera ntwoord ing opgenomen.

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de GRSK Ís € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang

van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van l januari 2018

voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor

het uurtarief.

Crowe
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WNT-verantwoording 2018 GRSK

De WNT is van toepassing op GRSK. Het voor GRSK toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018

€ 189.000.

Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
zonder dienstbetrekking vanaf de 13" maand van de functievervulling

Directêur IFunctiegegevens

LlL - 3r/t2Aanvang en einde functievervulling in 2018

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 7

Dienstbetrekki ng? ja

Eezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 92.4t1,78

Beloningen betaalbaar op termijn 15.156,94

tol.s68,72Subtotddl

lndividueel toepasselijke bezoldiglngsmaximum 189.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t,

r07.568,72Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t

bedragen x € I B.K.F. CeÍutti

Gegevens 2017

Functiegegevens Directeur A

Aanvang en einde functievervulling in 2017 Ils -3L/t2

omvang dienstverband (als deeltijdfactor in Íte) 7

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 30.178,68

Beloningen betaalbaar op termijn 4.649,92

Subtotaal 34.827,92

lndividueel toepasselijke bezoldigingsmaxímum 60.498,63

Totale bezoldiging 34.827,92

Crcnrue
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4.3 lnvesteringen in 2018

ln onderstaand overzicht zijn de investeringen in 2018 afgezet tegen de gevoteerde kredieten. Deze

investeringen betreffen de afdelingen SSC en VTH. ln het jaarverslag van deze afdelingen worden deze

toegelicht.

lnvesteringen in 2018

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld.

Clurve
Beukenlaan 60
5651 CD{E{nhsren
Tel. +31 (b)40 264 96 10
www. crowe-foederer. nl

omschÍlrvlng Nrediet KÍedlet 2017
Kredlêt ln PÍlmalre

Batrotint 201E

KÍedlet 2018 na

begrotingswijzitint
lnvesterlng 2018 Verschll

lT-hardware veruanglng

Lokale server hardware DHCPY - 5 st

VDI appliance & werkstations

CAG / Netscaler (250 users)

FAT-clients

Monitoren 850 stuks

Werkplek Thin clients (750 stuks)

Vervangen Cisco Switches (42 stuks)

SAN Bladel en Eersel

lT-software nieuw

Modernisering GBA

Beveiling devices outside infrastructuur

lT-softwaÍe veruanging

Ms exchange software

Kantoorautomatisering (2018)

Windows seruerlicenties

RES-licentie /Vmware

Vernieuwing telefonie

Database updates

Upgrade oraclê

Upgrade DigiD naar SAML-platform

Faduurherkenning

Doorontwikkeling SquitXO

slM-bestuur (update)

Overige invest€ríngen veruanging

EM01A Midoffice gegevensberichten

lnfrastructuur wifi

Airco serverruimte Êersel

Airco nr. 1 serverruimte Bladel

Aanschaf dienstauto's WH

29.241

25.00c

55.00c

15.00c

191.25C

187.50C

742.75C

250.00c

250.000

160.000

46.472

26.000

39.000

21.000

21.OOA

23.500

100.000

510.000

220.000

20.000

20.000

35.000

25.OOO

191.250

187.500

100.000

83.562

30.000

360.000

180.000

160.000

37.000

21.000

20.000

20.000

35.000

24.t32

139.463

228.432

123.533

48.000

90.974

o

0

24.ASO

2.950

5.329

5329

29.585

868

57.787

-40.932

-23.533

35.562

30.000

269.026

180.000

160.000

12.150

18.050

74.67L

74.67!

5.41.5

Totaal L.442.719 905.000 1.450.312 722.576 727.726

A
37



4.4 Bijdragen van deelnemende gemeenten in 2018

De gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor, dat bevoorschotting door

deelnemende gemeenten plaatsvindt, op basis van de vastgestelde begroting, vooraf en per kwartaal.

De primaire begroting 2018 werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 2O juni 2OI7.

Het begrotingswijzigingsvoorstel op basis van de tussentijdse rapportage werd door het Algemeen Bestuur

vastgesteld op 19 december 2O!7.

De voorschotbedragen voor de eerste drie kwartalen van 2018, die bij deelnemende gemeenten in rekening

werden gebracht, waren gebaseerd op het begrotingsvoorstel dat voortkwam uit de Tussentijdse Rapportage

2OI7. Bij het vaststellen van de begroting 2019, op 3 juli 2018, werd ook tot een begrotingswijziging2OLS

besloten. De voorschotten voor het vierde kwartaal werden op die begrotingswijziging gebaseerd.

Op 18 december besloot het Algemeen Bestuur tot een begrotingswijziging die enkel betrekking had op de

flexibele schil van de afdeling Jeugdhulp. Met dit besluit werden onderstaande bijdragen van de deelnemende

gemeenten vastgesteld.

Tabel: Vastgestelde bijdragen voor de deelnemende gemeenten voor 2018

Totaal bijdrage per gemeente 2018

Gemeente Bergeijk 3.40r.892

Gemeente Bladel 4.627.807

Gemeente Eersel 4.569.r57

Gemeente Oirschot 3.422.556

Gemeente Reusel- de Mierden 3.473.464

Totaal L9.494.87t

Besluit Algemeen Bestuur op L8 december 2018.
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5 BALANS EN TOELICHTING OP DE BALANS
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5.2 Toelichting op de balans

ln de volgende paragrafen worden de op de balans vermelde posten van een toelichting voorzien.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basís van

historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar

hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen
per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

VASTE ACTIVA

Vaste activa

Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de GRSK duurzaam te dienen

Materiële vaste activa

MaterÍële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:

o investeringen met een economisch nut;
o investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden

geheven;

o investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

De Samenwerking Kempengemeenten heeft alleen geïnvesteerd in activa met economisch nut. Op vaste activa

met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de

verwachte toekomstige gebruiksduur, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur in 2011 vastgestelde

nota "Activerings- en afschrijvingsbeleid".

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de

bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en

de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan

het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen.

Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in

aanmerking genomen.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de
geschatte economische levensduur óftechnische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en

voorzieningen. ln onderstaande tabel is het verloop in 2018 vermeld.
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Materiêle
vaste activa

Boekwaarde
01-01-2018

lnvesteringen
2018

Vermindering

/ subsidies
Afwaar-
dering

Afschrijving
2018

Boekwaarde
3t-12-2078

Gronden en

terreinen
0 0 0 0 0 0

Woonruimten 0 0 0 0 0 0

Bed riifssebouwen 0 0 0 0 0 0

Grond-, weg- en

water- bouwkundige
werken

0 0 0 0 0 0

Vervoermiddelen 6.826 29.585 0 0 8.003 28.408

Machines, apparaten
en installaties

0 0 0 0 0 0

Overige m.v.a. t.654.978 692.997 0 0 737.37L 1.6L0.598

Totaal 1.661.804 722.576 0 0 745.374 1.639.006

Verloop boekwaarde investeringen met economisch nut

Alle bedragen in euro's.

Vervoermiddelen

De afschrijving is conform de vastgestelde regels ter zake

Overige materiële vaste actíva

Hordwore, software en teleÍooncentrole

ln 2018 heeft de Samenwerking Kempengemeenten in hard- en softwareprojecten geïnvesteerd voor een

bedrag van € 692.991. Daarnaast is er voor € 29.585 geïnvesteerd in vervoermiddelen.

Er heeft in 2018 geen afwaardering plaatsgevonden op activa

VIOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen korter dan l jaar

Deze uitzettingen worden onderverdeeld in "Vorderingen op openbare lichamen", "Overige vorderingen" en

"Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar".

Vorderingen op openbare lichamen

De debiteuren van de Samenwerking Kempengemeenten betreffen met name de vorderingen over 2018 op de

deelnemende gemeenten en enkele andere openbare lichamen volgens onderstaande specificatie:

Vorderingen op openbare lichamen 31-12-2018 st-12-20t7

Kempengemeenten

Overige openbare lichamen

994.234

59.851

1.253.559

95.843

Totael I nqÁ onq 1 l/lq Ll'

Crone
Beukenlaan 60
5651 C€ndindhoven
Tel +31 iloffiruo nu 'to 42

www. crowe-foedere r. n I
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Overige vorderingen

De stand van de overige vorderingen per 37-12-2O18 bedroeg € 40.134 12O77:€ 30.254)

Hierin zijn onder andere vorderingen op niet-openbare lichamen opgenomen.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De Samenwerking Kempengemeenten heeft in 2018 uitvoering gegeven aan het verplichte schatkistbankieren

Het saldo van de middelen in de schatkist op 31 december 2018 bedraagt € 5.206.866 l2Ot7: € 4.377.L62).

tiquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bedra in Euro's

Overlopende activa

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Specificatie 31-12-2018 3t-12-20t7

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van

volgenden begrotingsjaren komen

Nog te ontvangen van overige Nederlandse

overheidslichamen

Overige nog te ontvangen bedragen

561,504

Lt$.973

42.6L0

640.795

0

0

Totaal 723.O87 640.795

Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
Betreft (jaarlijks) vooruitbetaalde facturen van hard- en software leveranciers. Het gaat hier met name om
gebruikerslicenties die afgesloten zijn voor meerdere jaren. Een bedrag ad € 41.486 van de vooruitbetaalde
bedragen heeft een looptijd van langer dan één jaar.

Nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen
De post nog te ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen bestaat uit nota's met betrekking tot
2018.

Crorve
Beukenlaan 60
5651 C,pEirÉhoven
Tel. +3111$ +bae+ oo to
www. crowe-foederer. nl

Specificatie 3t-12-20L8 3t-12-2017

Kassaldo 0

Banksaldi 249.777 249.759

Totaal 249.777 249.759
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VASTE PASSIVA

Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven.

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat
vermeld.

Eigen vermogen

De post eigen vermogen wordt onderscheiden in reserves, gespecificeerd naar:

- algemene reserve

- saldo gerealiseerd resultaat

Algemene reserve

De Samenwerking Kempengemeenten heeft niet de beschikking over reserves. Het Algemeen Bestuur stelde op

15 november 2011 het beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen vast. Besloten is dat de

deelnemende gemeenten weerstandscapaciteit aanhouden om de risico's van SK te dekken. Het

exploitatieresultaat wordt elk jaar afgerekend met de deelnemende gemeenten.

Saldo gerealiseerd resultaat

Het saldo van baten en lasten over 2018 levert een resultaat op van €372.593

Na vaststelling van de jaarstukken door het Algemeen Bestuur, wordt een voorstel voorgelegd aan het AB over

uitkering van het resultaat 2018 aan de deelnemende gemeenten, conform de gemaakte afspraken. Het

voorstel tot resultaatbestemming 2OLSzal inhouden, dat€ 372.593 wordt uitgekeerd aan de deelnemende
gemeenten. ln 2018 is er € 20.000 van de bestemmingsreserve van € 70.000 aangewend. Per einde jaar

resteert nog € 50.000 in deze bestemmingsreserve.

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal
van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of
langer.

Er is een fixe lening van € 1 miljoen, die in 2014 is afgesloten. Vaste schulden worden gewaardeerd tegen

nominale waarde. De rentelast van deze schuld bedroeg in 2018 in totaal €!2.700.
De lening wordt in 2019 volledig afgelost.

Cronre
Beukenlaan 60
5651 CfHrÍdhou"n
Tel. +31 ló +h:o+ go rO
www. crowe-foedere r. n I

Saldo gerealiseerd

resultaat

o1-01-2018 Uitgekeerd

resultaat
Mutatie

reserve

Resultaat

2018

31-12-2018

Gerealiseerd resultàat 345.478 -275.478 -70.000 372.593 372.593

Bestem mingsreserve 0 0 50.000 0 50.000

Totaal Eigen Vermogen 345.478 422.593
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SpeciÍicatie vaste schulden, met een

rentetypische looptijd langer dan één jaar
3t-12-2018 3t-t2-20t7

Binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

0 1.000.000

Totaal 0 1.000.000

VLOTTENDE PASSIVA

Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vlottende passiva een toelichting gegeven. De vlottende passiva

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Overige schulden
De overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva

De overige overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Specificatie overlopende passiva 31-12-2018 3t-12-20t7

Nog te betalen bedragen 794.757 69.7rO

Totaal t94.L57 67.7tO

Alle bedragen in euro's.

Nog te betalen bedragen

Jaarlijks wordt bij het afsluiten van een dienstjaar bepaald welke bedragen nog niet door crediteuren over het

af te sluiten jaar in rekening zijn gebracht.

Garantstellingen

De Samenwerking Kempengemeenten heeft geen garantstellingen afgegeven

Crowe
Beukenlaan 60
5651 C.ilEfidhoven
Tel. +31 1loiàfzo+ so rO
www. crowe-foederer, n I

Specificatie overige schulden 3t-t2-20t8 3t-12-2017

Schulden aan deelnemende gemeenten €5.450.t22 € 5.307.565

Crediteuren € 1.616.533 €L.252.547

Belastingen €229.549 €327.892

Kortlopende deel lening € 1.000.000 €0

Totaal € 8.296.204 € 6.887.998
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5.3 Niet in de balans opgenomen belangrijke f inanciële ve rplichtingen

ln het BBV wordt summier ingegaan op de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen.

Artikel 53 vermeldt het volgende: "ln de toelichting op de bolans worden de niet in de balans opgenomen

belangrijke financiële verplichtingen vermeld waoroon de provincie of de gemeente voor toekomstige joren is

verbonden." ln de toelichting op dat artikel worden als voorbeeld vermeld de langlopende huurcontracten en

leasecontracten. Bij de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen gaat het om

meerjarige overeenkomsten.

Toegepast op de SK betreft dit bijvoorbeeld huurovereenkomsten en contracten waaraan de SK voor

toekomstige jaren is gebonden. Onderstaand is het overzicht per einde boekjaar vermeld.

Alle bedragen in euro's.

* Bij ICT contracten zijn deze gebundeld tot de totale verplichting, op basis van het contractenregister, dat in

Topdesk wordt bijgehouden door SSC.

Croune
Beukenlaan 60
5651 CÈ Einh&ven
Tel. +3110) 402649610
www. crowe-foederer, nl

Niet uit balans blijkende

verplichtingen

Opmerking Verplichtingen

l jaar

2019

Verplichtingen

2020 tot en met

2024

Totaal

Lopende h u urcontracten

Huurovereenkomst Bergeijk

Huurovereenkomst RDM

Huurovereenkomst Eersel

Huurovereenkomst Bladel

42 werkplekken

11 werkplekken

13 + 55 werkplekken

45 werkplekken

69.006

18.073

LLL.724

73.935

276.O24

72.292

446.896

295.740

345.030

90.365

558.620

369.675

Huurovereenkomst WVK back office ISD 45 wp 36.968 0 36.968

Contracten inhuur Jeugdhulp (1 id L.527.980 0 r.527.980

ICT-contracten *

Bundeling

Lopende contracten 2.277.725 4.4tL.rr7 6.628.842

Totaal 4.O55.417 5.502.069 9.557.480
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5.4 Verantwoordingschatkistbankieren

Vanaf december 2013 geldt voor de Samenwerking Kempengemeenten de verplichting om liquide middelen

boven een bepaald drempelbedrag, aan te houden bij het Rijk; het zogenaamde schatkistbankieren.

Verantwoording wordt gevraagd met betrekking tot:

Het drempelbedrag is het bedrag dat de GRSK maximaal aan eigen liquiditeit (buiten de schatkist) aan
mag houden.

schatkist" is gehouden Dit bedrag dient het gemiddelde per kwartaal te zijn.

Voor de verantwoording van de genoemde punten wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel.

Het drempelbedrag voor de SK is het minimumbedrag dat bij Schatkistbankieren geldt, namelijk 250.000 euro

Buiten de schatkist houdt de Samenwerking Kempengemeenten alleen middelen aan in de vorm van saldi op

de bankrekeningen BNG.

ln 2018 werd voldaan aan de voorschriften die van kracht zijn voor het schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren {bedragen x € 1000)

L 250

2018

Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4Kwartaal 1

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's

Rijks schatkist aangehouden middelen
2t7 238 218 247

(3a)={1)>(2) Ruimte onder het drempelbedrag 33 12 32 3

(3b)=(2)>(1) Overschrijding van het drempelbed rag
(1| Berekening drempelbedrag

2018 Verslagjaar

(4c)*0,002 met een

minimum van

€250.000

Drempelbedrag 250
l

(21 Berekening kwartaalciifer op dagbasis buiten 's Riiks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(sa)

Som van de per dag buiten 's Rijks

schatkist aangehouden middelen

{negatieve bedragen tellen als nihil)

19.510 21.698 20.097 22.696

{sb) Dagen in het kwartaal 90 9L 92 92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

21.7 238 218 247(z)-(sa)/(sb)
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6 BIJLAGEN

6.1 Samenstelling bestuur en directie van de GRSK in 2018

Samenstelling Dagelijks Bestuur in 2018

A. Callewaert

P. Maas

i. Vos

J. Keijzers

H. Nuijten/. Eugster (per 2l februari 2018)

Samenstelling Algemeen Bestuur in 2018

College B&W gemeente Bergeijk

Per 01-01-2018: A. Callewaert; M. Kuijken; S. Luijten ; T. van Hulsel.

Per 01-05-2018: A. Callewaer| M. Kuijken; S. Luijten ; M. Theuws

College B&W gemeente Bladel

P. Maas; J. M. van Dalen; J. Heijman; A, van der Hout

Per 26-04-2O18: P. Maas: W.H.J.M. van der Linden; A.P. d'Haens; D.S.C. Jansen

College B&W gemeente Eersel

J.A,M. Vos; M.T.L. van der Hamsvoord; C.A.A.A. Tónissen; L.M. Sjouw

Per 05-07-2018: J.A.M. Vos, H.J.M. Beex; S.P.G. Kox; S.J. Kraaijeveld

College B&W gemeente Oirschot

J. Keijzers-Verschelling; Piet Machielsen; Frans van Hoof; Caspar van Hoek; Raf Daenen

Per 16-05-2018: J. Keijzers-Verschelling; P. Machielsen; J. Heijman; E. Langens

College B&W gemeente Reusel-De Mierden

Per 01-01-2018: J. Eugster; C. van de Ven; P.J.M. van de Noort.

Per 01-05-2018: J. Eugster; M.P.M. Maas ; P. J.M. van de Noort; F. Rombouts (03-07-2018)

Samenstelling Directie in 2018 (gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten)

Per 01-01-2018: W.A.C.M. Wouters (Bergeijk); E.L.C.M. Mol (Bladel); H.M.L. Offermans (Eersel); J. Michels
(Oirschot)/ M. van Leuken (wnd.); M. Knaapen (Reusel de Mierden)

Gedurende 2018 is de samenstelling veranderd in: W.A.C.M. Wouters (Bergeijk); E.L.C.M. Mol (Bladel), H.M.L

Offermans (Eersel), A. de Jong (Oirschot), T. Thijs (wnd. Reusel - de Mierden)

De heer B. Cerutti is benoemd tot directeur ad interim van de GRSK.

Crcnnre
Beukenlaan 60
5651 Q,Eikhoven
Tel. +3{1s; 40 264 9610
www. crowe-foede rer. nl
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6.2 Sisa-verantwoordingsbijlage 2018
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Íaakveld 8Bv Stel P&O ssc rsD ,leugd vDt Íotaal Lásten Totaal Baten
Saldo lasten

èn batên

Lastên

WerkelUk

Lasten

wêrkelilk
Lasten

Werkelijk
lasten

Werkeliik
Lastên

werkelIk
Lasten

WêÍftelllk
weÍkelUk

Betên

Werkeliik

Eestuut en ondeEteuning

0,1,Bestuur

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

0,10 Mutaties reserves

Totaal B€stuur en ondeEteuning

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal vêiliBheid

sociaal Domein

6.3 lnkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorziening WIVO

6.71 Maatwerkdienstverlening 18r

5.72 Maatwerkdienstverlening 1&

Íotaal Soriaal Domein

Volksgezondheid en milieu

7.3 Afval

7.4 Milieubeheer

Iotaal volksgezondheid en milieu

Volkhuisvesting, ruimtelijke ordenlng
èn stedêl[ke vernieuwing

8.1 Ruimtelijke OÍdening

Iotaal volkshuisvesting, rulmtelilke
ordening en stedeliike vemieuwing

775.?77

659.752

4.778

0

0

78{!.:}07

0

0

0

0

0

0

0

813.182

0

0

0

813.182

0

0

0

0

u

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

5.737.3m

0

0

0

5.737.:tm

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

735.L46

315.063

1.0st.209

0

317.772

0

0

0

377.772

0

0

7.452.736

599.406

323.331

216.742

1.668.847

4U.261

2,319.256

o

0

103.480

0

0

0

103.48{t

0

0

0

0

0

3.cts7.727

3.0ft7.72L

0

0

o

98.204

0

0

0

98.204

597.524

597.524

0

0

0

0

0

0

0

109.007

415.854

524.861

0

7.0'92.MS

2.í}n.45

rLs.777

7.723.630

4.778

0

0

7.W.1É

591.524

s97.524

1.452.136

599.406

323.331

216.t42

1.668.847

3.531.988

5.4t6.gTt

109.007

415.854

5?4,.&t

735.146

2.407.504

3.142.654

118.344

7.826.5ffi

2.716

0

20.000

7.9Í;7-720

5M.431

5Á4,4tl

1.952.170

572.203

0

387.598

L.313.6'12

3.526.748

5.288.018

a2.332

494.388

576.720

804.557

2.567.U7

1.372.M

2.567

103.030

-2.062

0

20.m0

123.5:15

-53.093

-53.(D3

5m.034

-27.203

-323.331

ur.456

-295.715

-5.240

.128.959

-26.675

78.s34

51.8S9

69.411

160.339

229.79

7W.{7 813.182 6.787.509 5.m5.841 3.201.201 3.313.034 19.901.074 20.27t.6& 372,592

6.3 BBVverantwoordingsbijlage2018

Begroting en realisatie 2018 ingedeeld naar Taakvelden BBV

Alle bedragen in euro's

Crornre
Beukenlaan 60

f iMiMfu"oïu,o
wwwcrowe-foederer.nl
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Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempen gemeenten
t.a.v. het dagelijks bestuur
Postbus 11
5540 AA REUSEL

Eindhoven, 1 maart 2019

Betreft: Accountantsverslag boekjaar 2018

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Hierbij bieden wij u het accountantsverslag aan naar aanleiding van onze 
jaarrekeningcontrole bij Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempen gemeenten (hierna: GRSK). 

Dit verslag gaat enkel in op de jaarrekening van de GRSK en gaat niet in op 
de financiële verantwoording van lasten uit hoofde van de taken voor de 
deelnemende gemeenten. Het opmaken van de financiële verantwoording 

inzake de taken voor de deelnemende gemeenten en de 
controlewerkzaamheden hierop zullen later dit jaar plaatsvinden. 

Onze opdracht is het controleren van de jaarrekening op de aspecten 
getrouwheid en rechtmatigheid.  In het kader van onze opdracht hebben wij in 
oktober 2018 een interim controle uitgevoerd. De bevindingen hieruit zijn 
reeds in een separate management letter gerapporteerd. 

Aansluitend hebben wij in februari 2019 de jaareindecontrole uitgevoerd. De 

jaareindecontrole is gericht op het vormen van een oordeel over getrouwheid en 
rechtmatigheid van de jaarrekening in overeenstemming met de Nederlandse 
regels voor financiële verslaggeving en het vastgestelde normenkader.

Dit accountantsverslag bevat de belangrijkste bevindingen naar aanleiding van 
de jaareindecontrole. Waar mogelijk doen wij aanbevelingen gericht op verdere 
verbetering. Deze aspecten doen geen afbreuk aan ons oordeel omtrent de 

getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2018. 

Wij vertrouwen erop u middels onze rapportage voldoende geïnformeerd te 

hebben. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij uiteraard gaarne 
bereid.  Wij danken de medewerkers van de GRSK voor de samenwerking. 

Met vriendelijke groet, namens ons hele team,

Mr. drs. H.W. Jansen RA RV
Extern accountant

Aanbiedingsbrief
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1. Management samenvatting

Ons oordeel Bevindingen

Zie hoofdstuk 2 voor een toelichting op ons oordeel bij 
de jaarrekening.

1. Begrotingsrechtmatigheid

2. Budgetbeheer nieuwe ontwikkelingen

3. Aanbestedingsrechtmatigheid inhuur

4. Aanbestedingsrechtmatigheid overig

5. Materiele vaste activa

6. Vorming participatiebedrijf

De bevindingen op  de jaarrekening 2018 zijn opgenomen in hoofdstuk 3. 

Onderwerp Goedkeurend Afkeurend Anders

Getrouw beeld
- -

Rechtmatigheid
- -

Onderwerp Geen

bevindingen

Wel 

bevindingen

Anders

WNT 

verantwoording

- -

SISA bijlage
- -
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1. Management samenvatting

Financiële analyse 2018 op hoofdlijnen

• Het saldo van lasten en baten derden is in de bijgestelde begroting  ten 

opzichte van de primaire begroting met € 1,3 miljoen naar boven bijgesteld tot    
€ 19,6 mln. Dit is met name een gevolg van een stijging in lasten op de afdeling 
Jeugdhulp van circa € 850k. 

• Het gerealiseerde saldo van lasten en baten derden bedraagt € 422k minder 
dan de gewijzigde begroting. Dit positieve resultaat wordt met name behaald op 
de afdelingen SSC (€ 206k) en de afdeling VTH (€ 130k). 

• Het begroot resultaat voor bestemming van reserves bedroeg een tekort van       
€ 70k. De lasten voor contractbeheer en herinrichting van het inkoopproces  
waren primair niet begroot voor 2018, maar zijn middels een besluit tot 

budgetoverheveling  alsnog opgenomen in de bijgestelde begroting. Voor dit 
bedrag  was reeds een bestemmingsreserve gevormd.

• Het gerealiseerde resultaat voor bestemming van reserves bedraagt €

353k, zijnde het verschil tussen de bijgestelde begroting en realisatie op het 
saldo van lasten en baten derden van € 422k. 

• Het gerealiseerde resultaat na bestemming  van reserves bedraagt € 373k 

als gevolg van aanwending van de bestemmingsreserve ad € 20k ter dekking 
van gemaakte lasten. De bestemmingsreserve bedraagt per einde 2018 nog €
50k en wordt aangehouden om de toekomstige uitvoeringskosten te dekken.

• Het gehele resultaat na bestemming ad € 373k wordt terugbetaald aan de 
gemeenten. Op basis van het vastgestelde beleid houdt de GRSK geen eigen 

vermogen aan als weerstandscapaciteit. Onvoorziene tegenvallers dienen 
daarom gedekt te worden door de deelnemende gemeenten.
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1. Management samenvatting

Financiële analyse 2018 per afdeling

1. Het resultaat op staf bedraagt € 99k, met name als gevolg van het 

uitstellen van projecten naar de toekomst. 

Het resultaat na mutaties van de reserves bedraagt ad € 49k, 

omdat van de bestemmingsreserve slechts € 20k is aangewend 

terwijl hiervoor € 70k was begroot.

2. Het resultaat op SSC bedraagt € 206k en ontstaat voor € 180k uit 

lagere kapitaallasten vanwege uitstel van geplande investeringen.

3. Het resultaat op VTH bedraagt € 131k en ontstaat uit hogere baten 

van € 158k, terwijl de (loon)kosten  slechts met € 27k toenemen. 

De baten bestaan voor € 183k uit detachering van een medewerker 

naar een gemeente.
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2. Ons oordeel

Onderwerp Toelichting

Gehanteerde  controle en 

rapporterings-tolerantie

Wij hebben de jaarrekeningcontrole 2018 uitgevoerd met inachtneming van de volgende toleranties, zoals opgenomen in het 

controleprotocol. Indien de geconstateerde fouten en onzekerheden het bedrag van de goedkeuringstolerantie niet overschrijden
kan in beginsel een goedkeurende controleverklaring worden afgegeven. 

Goedkeurende 

controleverklaring ten 
aanzien van getrouwheid
en rechtmatigheid

De jaarrekening 2018 geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van 

de activa en passiva per 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV).
De verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2018 zijn tevens in alle van materieel zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand gekomen en zijn in overeenstemming met de wet- en regelgeving zoals opgenomen in het door 
het Algemeen Bestuur vastgestelde normenkader. 
Wij zijn derhalve voornemens om bij de jaarrekening 2018 een goedkeurende controleverklaring af te geven. 

Grondslag Omvang Tolerantie

Fouten 1% van de lasten inclusief dotatie reserves € 20,2 mln € 202.600 

Onzekerheden 3% van de lasten inclusief dotatie reserves € 20,2 mln € 607.800

Rapporteringstolerantie - - € 50.000
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2. Ons oordeel

Onderwerp Toelichting

Controleverschillen Tijdens de controle zijn de volgende ongecorrigeerde verschillen in de jaarrekening 2018 geconstateerd boven de rapportage 

tolerantie van € 50.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3.5 van dit verslag.

Jaarverslag verenigbaar Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag overeenkomstig het BBV is opgesteld en, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met de jaarrekening. De programmaverantwoording hebben wij marginaal getoetst wat zoveel betekent als het 
signaleren van mogelijke tegenstrijdigheden. De accountantscontrole omvat derhalve geen oordeel over de inhoudelijke juistheid 
en/of volledigheid van de informatieverstrekking opgenomen in de programmaverantwoording. 

Interne beheersing Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen significante tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd. In 

onze management letter hebben wij enkele belangrijke aandachtspunten opgenomen voor de verdere verbetering van processen.

Geen bevindingen ten 

aanzien van de WNT 

verantwoording

Wij hebben vastgesteld dat de WNT-verantwoording zoals opgenomen in de jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen 

eisen.

Omschrijving Getrouwheid /
Rechtmatigheid

Omvang fout Richting Omvang 
onzekerheid

Verwijzing

Kapitaallasten
onjuist berekend

Getrouwheid en 
rechtmatigheid

€ 56.000 negatief - H. 3.5
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2. Ons oordeel

Nummer Specifieke uitkering of overig Fout of 

onzekerheid

Financiële 

omvang in €

Toelichting fout / 

onzekerheid

G2B Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet 

deel openbaar lichaam 2018

- 0 n.v.t.

G3B Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief 

levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_deel openbaar 

lichaam 2018

- 0 n.v.t.

Strekking controleverklaring

Strekking controleverklaring rechtmatigheid: Goedkeurend 

Strekking controleverklaring getrouwheid: Goedkeurend 

Onderwerp Toelichting

Geen bevindingen ten 

aanzien van de SiSa-

bijlage

Wij hebben de SiSa-bijlage zoals opgenomen in de jaarrekening gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen 

accountantscontrole 2018. Op grond hiervan melden wij dat geen fouten en/of onzekerheden zijn geconstateerd boven de voor 
de SiSa geldende rapporteringstoleranties. 

De SiSa-bijlage en bijbehorende stukken dienen door uw organisatie voor 15 juli a.s. elektronisch bij het CBS te worden 
aangeleverd. De hierna volgende tabel voor ‘fouten en onzekerheden’ kunt u gebruiken voor het aanleveren van gegevens aan 
het CBS.
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3.1 Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Algemeen

Bevinding

In het kader van de controle hebben wij onderzoek verricht op 

overschrijdingen van lasten ten opzichte van de geraamde 
begroting. Hiernaast  een overzicht van de begrote (primair en 
bijgesteld) en gerealiseerde lasten per afdeling

Op afdelingsniveau is er sprake van overschrijdingen van lasten 
bij de afdelingen ISD en VTH. De overige afdelingen hebben 

binnen de vastgestelde begroting gewerkt. 

Bij de afdeling ISD is de overschrijding op lasten zeer beperkt 

(ca € 9k). 

De overschrijding op lasten bij afdeling VTH bedraagt ca 
€ 27,5k en is ontstaan als gevolg van hogere inhuurlasten 

personeel.

Op de volgende pagina vindt u in tabelvorm een toelichting op 

de rechtmatigheid van deze overschrijding van lasten.

€ 0 € 1.000€ 2.000€ 3.000€ 4.000€ 5.000€ 6.000€ 7.000

Staf

P&O

SSC

ISD

Jeugdhulp

VTH

Lasten per afdeling in €k

Primaire
begroting

Bijgestelde
begroting

Realisatie
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3.1 Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid (vervolg)

Algemeen

Bevinding

1) De kostenoverschrijding op de afdeling ISD past binnen het bestaande beleid

2) De kostenoverschrijding op de afdeling VTH past binnen het bestaande beleid en er is sprake van compenserende baten door 
detachering aan derden. 

Het voorstel aan het algemeen bestuur is om de genoemde overschrijdingen te autoriseren bij de vaststelling van de jaarrekening.
Vooruitlopend op dit besluit zijn wij er bij het vormen van ons oordeel van uit gegaan dat geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid.

Programma Bijgestelde
Begroting 

Realisatie Overschrijding? Telt mee voor 
oordeel?

Verwijzing

Staf € 878.873 € 780.307 Nee -

P&O € 837.938 € 813.182 Nee -

SSC € 7.008.825 € 6.787.509 Nee -

ISD € 4.996.898 € 5.005.841 € 8.943 Nee 1) 

Jeugdhulp € 3.202.114 € 3201.201 Nee -

VTH € 3.285.495 € 3.313.033 € 27.538 Nee 2) 

Totaal lasten € 20.210.143 € 19.901.073 Nee -
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3.2 Verantwoording nieuwe ontwikkelingen

Verantwoording nieuwe ontwikkelingen

Jaarverslag

Bevinding

In de gewijzigde begroting 2018 zijn op diverse afdelingen middelen begroot voor nieuwe ontwikkelingen. Deze middelen worden 

gefinancierd door hogere bijdragen van gemeenten en zijn ook vastgesteld in de begrotingswijziging.

Wij constateren dat in het jaarverslag bij de verantwoording per afdeling in enkele gevallen geen lasten zijn verantwoord op deze nieuwe 
ontwikkelingen. Dit geldt met name voor de afdeling SSC waar € 350k lasten zijn begroot voor nieuwe ontwikkelingen en de afdeling VTH 

waar € 180k is begroot voor nieuwe ontwikkelingen. Wij begrijpen uit de toelichting in het verslag dat voor deze ontwikkelingen weldegelijk  
lasten zijn gemaakt, maar dat deze separaat niet inzichtelijk gemaakt (kunnen) worden. De lasten maken bijvoorbeeld onderdeel uit van de 
totale lasten software en personeelslasten. Tijdens onze controle hebben wij geen bevindingen ten aanzien van de getrouwheid of 

rechtmatigheid van deze lasten.

Om het budgetbeheer te verbeteren en om de verantwoording van de bestede gelden ten behoeve van de gemeenten te verbeteren, 

adviseren wij om de lasten die samenhangen met nieuwe ontwikkelingen separaat inzichtelijk te maken en in overeenstemming met de
begroting op te nemen in het jaarverslag.  
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3.3 Aanbestedingsrechtmatigheid inhuur

Aanbestedingsrechtmatigheid inhuur

Inhuur 

personeel

Bevinding

De lasten inhuur binnen de GRSK in 2018  bedragen in totaal circa € 2,3 mln, waarvan € 1,1 mln bij de afdeling ISD, € 617k bij de afdeling 

SSC en € 332k bij de afdeling VTH. Naar aanleiding van het accountantsverslag 2017 en de management letter 2018 heeft de organisatie 
als onderdeel van de verbijzonderde interne controle een onderzoek uitgevoerd naar de aanbestedingsrechtmatigheid bij inhuur van
personeel bij de afdeling ISD. Wij hebben kennis genomen van de opzet, uitvoering en uitkomsten van dit onderzoek en daarnaast nog eigen 

controlewerkzaamheden verricht op de inhuur van de overige afdelingen. Op basis hiervan concluderen wij dat er in 2018 geen sprake is van 
aanbestedingsonrechtmatigheden op het gebied van inhuur personeel. 

We hebben ten aanzien van personele inhuur de volgende bevindingen:

• Gedurende 2018 zijn toereikende acties ondernomen om de rechtmatigheid van inhuur op de afdeling ISD en SSC  te waarborgen. De 
inhuur is vrijwel geheel ondergebracht bij Yacht waarbij de rechtmatigheid van inhuur is afgedekt middels een raamcontract wat Europees 

is aanbesteed. Daarnaast worden eind 2018 nog enkele medewerkers ingehuurd buiten Yacht, waarbij vooraf de overwegingen inzake 
doelmatigheid en rechtmatigheid toereikend zijn overwogen en zijn opgenomen in de inkoopstrategie. Wij adviseren om deze inhuur (en 
eventuele nieuwe inhuur buiten Yacht) vanuit de VIC te blijven monitoren, zodat de rechtmatigheid bij  toekomstige verlengingen niet in 
het geding komt. 

• Op de afdeling VTH is de inhuur niet ondergebracht bij Yacht. Wij constateren dat de overwegingen inzake rechtmatigheid bij verlenging 
van inhuur onvoldoende zijn vastgelegd in de inkoopstrategie en dat deze inkoopdocumenten niet in alle gevallen door een tweede 
functionaris zijn beoordeeld. Wij adviseren om het proces rondom inhuur voor alle afdelingen gelijk te trekken en zoveel mogelijk in te 

huren via Yacht. Bij uitzonderingen dienen de doelmatigheid en rechtmatigheid expliciet meegenomen te worden in een inkoopstrategie. 
Tevens adviseren wij om de rechtmatigheid van inhuur van alle afdelingen mee te nemen in de verbijzonderde interne controle.
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3.4 Aanbestedingsrechtmatigheid overig

Aanbestedingsrechtmatigheid overig

Inkopen

Bevinding

Bij de inkoop van goederen en diensten dienen door de GRSK de Europese Aanbestedingsregels nageleefd te worden. Dit betekent dat

inkopen boven de Europese drempel van € 221.000 Europees aanbesteed moeten worden. Als onderdeel van de controle hebben wij naast 

de inhuur ook van de overige inkopen gecontroleerd of deze in overeenstemming met de Europese aanbestedingswetgeving tot stand zijn 
gekomen. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd, wel hebben wij enkele bevindingen voor verdere verbetering:

• Op de afdeling SSC is sprake van veel verschillende soorten contracten voor hardware, software, onderhoud en licenties etc. Het 
contractbeheer is daarom complex. Wij constateren dat het koppelen van de lasten aan deze contracten en het achterhalen van het 

complete aanbestedingsdossier (van inkoopstrategie tot proces verbaal van gunning en het uiteindelijke contract) in sommige gevallen 
veel energie kost. Wij adviseren om de projecten herinrichting inkoopproces en contractbeheer in 2019 op te pakken en af te ronden, om 
de beheersing te verbeteren om de  rechtmatigheid achteraf sneller vast te kunnen stellen.
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3.5 Materiele vaste activa

Materiele vaste activa

Materiele vaste 

activa

Bevinding

De materiele vaste activa bedragen ultimo 2018 ruim € 1,6 mln en bestaan voor het overgrote deel uit investeringen in hardware en software. 

Tijdens de controle van de materiele vaste activa zijn door ons de volgende bevindingen gedaan:

• De investeringen 2018 bedragen € 723k en bestaan voor € 515k uit hardware componenten. De investeringen in software bedragen         
€ 166k en lopen achter ten opzichte van de begroting (€872k) waardoor de kapitaallasten in de jaarrekening lager zijn. De kredieten voor 
niet gedane investeringen blijven vooralsnog staan voor 2019. Wij hebben begrepen dat bij het vaststellen van de begroting 2020 en de 

begrotingswijziging 2019 het meerjaren investeringsplan zal worden geactualiseerd.

• Door de afdeling SSC is een analyse uitgevoerd op de aanwezigheid en het gebruik van hard- en software op de activastaat. Voor de 
overige activa heeft de financiële afdeling het gebruik beoordeeld. Daarnaast hebben wij zelf nogmaals de activastaten doorgenomen op 
bijzonderheden. De uitkomsten zijn besproken met de financiële afdeling. Naar aanleiding van deze werkzaamheden concluderen wij dat 

er geen noodzaak is tot het doorvoeren van additionele afschrijvingen als gevolg van buitengebruikstelling van activa.

• Op basis van het activerings- en afschrijvingsbeleid van de GRSK worden de kapitaallasten van nieuwe investeringen berekend op een 
half jaar, ongeacht de daadwerkelijke datum van investeren. Uit een herberekening van de afschrijvingen blijkt dat deze systematiek, net 
als voorgaand jaar, niet juist wordt toegepast en dat in de praktijk wordt afgeschreven vanaf de factuurdatum. Ondanks dat deze 

systematiek naar onze mening beter aansluit bij de werkelijkheid, zijn de afschrijvingslasten in 2018 formeel bezien niet in 
overeenstemming met het eigen beleid. De  kapitaallasten zijn hiermee voor circa € 56.000 te laag verantwoord, omdat enkele 
belangrijke investeringen pas aan het einde van het jaar hebben plaatsgevonden

• In overleg met de concern controller is besloten om het verschil niet te corrigeren in de jaarrekening, mede omdat een belangrijk deel van 

de investeringen nog niet in gebruik is genomen in 2018 en daardoor een mismatch tussen gebruik en toerekening van de lasten zou
ontstaan. Wij adviseren u om op het afschrijvingsbeleid op dit punt aan te passen. Voor 2018 hebben we het bedrag van € 56.000 
opgenomen op het overzicht van ongecorrigeerde controleverschillen.
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3.6 Vorming participatiebedrijf

Vorming participatiebedrijf

Algemeen

Bevinding

De vorming van een nieuw Participatiebedrijf voor de Kempengemeenten heeft in 2018 veel aandacht gevraagd van de GRSK. De 

daadwerkelijke start is voorlopig gepland medio 2019. Vanaf dat moment zal de huidige afdeling ISD ophouden te bestaan en enerzijds 
worden overgeheveld naar het nieuwe participatiebedrijf (voor wat betreft de uitvoering van de participatiewet) en anderzijds worden 
ondergebracht  in een nieuwe afdeling binnen de GRSK: ‘Maatschappelijke Dienstverlening’. In deze nieuwe afdeling zullen de taken  van 

ISD op het gebied van schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, WMO met de afdeling Jeugdhulp worden samengevoegd.

In de (meerjaren)begroting van de GRSK is met de opzet van het Participatiebedrijf en de wijziging van afdelingen in financiële zin geen 
rekening gehouden, vanwege onzekerheid over de exacte invulling. Ondanks dat dit geen impact heeft op de jaarrekening 2018, adviseren 
wij om de financiële consequenties voor de bedrijfsvoeringslasten binnen de GRSK zo snel als mogelijk in kaart te brengen en de begroting 

hierop aan te passen.

Ook de impact op de financiële administratie en verantwoording van de programmalasten die direct in jaarrekening van de deelnemende 
gemeenten tot uitdrukking komen (zoals bijstandsuitkeringen) is momenteel nog onduidelijk. De administratie en verantwoording zal tot aan 
de opzet van het participatiebedrijf in de huidige afdeling ISD kunnen worden gevoerd, waarna ook voor de verantwoording van de 

programmalasten mogelijk een tweedeling gaat plaatsvinden. Tevens zal dit naar verwachting gevolgen hebben voor de inrichting van 
accountantscontrole op de programmalasten. 

Wij hebben begrepen dat inzake de financiële verantwoording en accountantscontrole 2019 nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. In 
het kader van onze rol als accountant van de GRSK denken wij hier graag over mee. 



© 2018 Crowe Foederer B.V. 17

4. Overige aspecten in relatie tot onze controle

Onderwerp Toelichting

Geen sprake van 

beperkingen in de 
reikwijdte van onze 
controle

Er zijn geen beperkingen bij de uitvoering van onze controle opgetreden. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van onze 

controleopdracht door de medewerkers van uw organisatie de volledige medewerking verleend en hebben wij volledige toegang 
tot de benodigde informatie gehad.

Fraude Er zijn gedurende 2018 geen fraudegevallen geconstateerd en er zijn ons eveneens geen vermoedens van fraude bekend.

Claims en juridische 

procedures

Er zijn geen belangrijke (dreigende en niet gewaardeerde) claims en/of juridische procedures met een mogelijke materiele 

impact op de cijfers per ultimo 2018. 

Gebeurtenissen na 

balansdatum

Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum anders dan hetgeen opgenomen in de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen. 

Geautomatiseerde 

gegevensverwerking

Wij hebben vanuit onze controle op de jaarrekening van geen belangrijke bevindingen met betrekking tot de 

betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

In de management letter hebben wij wel enkele aanbevelingen gedaan op het gebied van automatisering. Ons advies om de 

autorisatierechten binnen het administratieve pakket te evalueren en waar nodig aan te passen op de noodzakelijke rechten per
functionaris, blijft van kracht. Overigens zijn er tijdens de controle geen ongeautoriseerde boekingen geconstateerd.

Wij brengen daarnaast een afzonderlijke rapportage uit aan de afdeling SSC in het kader van ons onderzoek naar de 

betrouwbaarheid van de geïmplementeerde beheersmaatregelen rondom de ICT-diensten geleverd door SSC aan de 
gemeenten.



© 2018 Crowe Foederer B.V. 18

4. Overige aspecten in relatie tot onze controle

Onderwerp Toelichting

Schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van de baten en 
lasten. 
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen zijn in

het kader van onze controleopdracht op aanvaardbaarheid beoordeeld. Hierbij hebben wij geen belangrijke tekortkomingen 
geconstateerd. 

Onafhankelijkheid Wij zijn onafhankelijk van uw organisatie en voor zover wij weten heeft zich geen inbreuk voorgedaan op de van toepassing 

zijnde regels (Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (VIO)) ten aanzien van 
onafhankelijkheid.

Openstaande punten Geen

• De definitieve jaarrekening is ontvangen
• De getekende bevestiging bij de jaarrekening is ontvangen

• Controleverklaring is afgegeven  1 maart 2019
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PE RSOO N LIJ KNERT RO UWELI J K
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
T.a.v. de heer L. Theuws
Postbus 11

5540 AA REUSEL

Eindhoven, I maart 2019
Dos.nr. 103884/ ref.nr 3039378
Behandeld door: S.VervoorUhb

Geachte heer Theuws,

lnzake: controleverklaring jaarrekening 2018

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening voorzien van onze
controleverklaring d.d. 1 maart voor de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Kempengemeenten. Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring
in de jaarrekening 2018, die overeenkomst met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Een exemplaar van het jaarverslag dient te worden ondertekend door de leden van Dagelijks Bestuur
en dient te worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan
dat een afschrift van onze controleverklaring openbaar wordt gemaakt mits de opgemaakte
jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening.
lndien u het jaarverslag en de controleverklaring opneemt op lnternet, dient u te waarborgen dat het
jaarverslag inclusief jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internet-site.
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een
afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de
jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountants gecontroleerd jaarrekening").

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest en tot het verstrekken van verdere inlichtingen
gaarne bereid.

Hoogachtend,
Crowe Foederer B.V

mr. drs. H.W. Jansen

corr:] L
Crowe Foederer B.V.
K.v.K. nr. 17034844 | IBAN: NL56 INGB 0662864808 I BIC: INGBNL2A I B.lW. nr N10015.94.540.8.01
Op onze diensfuerlening zijn algemene vooMaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene vooMaarden zijn bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd onder nummeÍ'17 034844.
Vestigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Groningen, Lelystad, Oostzaan, RoeÍmond, Uden.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Kempengemeenten te Reusel gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten op 31 december 2018 in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV);

- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over
2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.

De jaarrekening bestaat uit:
- de balans per 31 december 2018;
- het overzicht van baten en lasten over 2018;
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen;
- de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en
- de bijlage met het overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het
controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur en het Controleprotocol Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wijvinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 202.600, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie
bedraagt voor fouten 1o/o êtl voor onzekerheden 3o/o vàn de totale lasten inclusief toevoegingen aan
reserves, zoals voorschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Crowe Foederer B,V,
K.v.R. il. 17034844 | IBAN: NL56 INGB 0662864808 | BIC: INGBNL2A l B.T.W. nr. NL00'í 5.94.540.8.01
Op onze dienstverlening zijn algemene vooMaarden van toepassing, waarin een beperking van onze aansprakelijkheid voorkomt. Deze algemene vooruaarden zin bij de Kamer van
Koophandêl gedeponeerd onder nummet'17 034844.
Vêstigingen: Eindhoven, Amsterdam, Bladel, Groningen, Lelystad, Oostzaan, Roermond, Uden.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij ,omvatten de jaarstukken andere informatie,
die bestaat uit:

- jaarverslag; waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- overige bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wijvan mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van het BBV vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wijvoldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het Dagelijks Bestuur voor de jaarrekening
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het Dagelijks Bestuur is ook verantwoordelijk voor het
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader.

ln dít kader is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
Dagelijks Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Het Algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van de financiële verslaggeving van
de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, controleprotocol dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur, het
controleprotocolWNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond
onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bijfraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doeÍ om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Kempengemeenten;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiëÍe
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het Dagelijks Bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

Wij communiceren met het Algemeen Bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Eindhoven, 1 maarl2019

Crowe Foederer B.V.

mr. drs. H.W. Jansen
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Voorstel AB 
 
Datum 
11-6-2019 
 
Onderwerp 
Voorstel vaststellen Begroting GRSK 2020 en beantwoording zienswijzen 
 
Voorstel 

1. Instemmen met beantwoording van de zienswijzen 
2. Vaststellen van de begroting GRSK 2020   

 
Inleiding/aanleiding 
Op 9 april 2019 heeft het dagelijks bestuur de concept begroting 2020 vastgesteld en vrijgegeven voor 
zienswijzen. Vanuit de ambtelijke voorbereiding is er een ambtelijke wijziging nagezonden op 19 april 2019. 
Deze had betrekking op de personeelskosten en is door gemeenten meegenomen in het document naar de 
raden en verwerkt in het definitieve voorstel aan het AB. Aan de raden is gevraagd om de zienswijzen 
kenbaar te maken voor 15 juni 2019. Vanuit Bladel is een voorlopige zienswijze ontvangen. Oirschot heeft 
laten weten geen zienswijzen op de begroting te hebben. 
 
Wettelijk en/of beleidskader 
De wet op de gemeenschappelijke regelingen is van toepassing op de P&C cyclus waarvan de begroting 
een belangrijk deel uitmaakt.  
 
Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling 
n.v.t. 
 
Argumenten 
1.1. De voorlopige zienswijze van Bladel luidt:  

1. Op 1 januari 2020 moeten veehouderijen in het kader van de Provinciale Verordening 
Natuurbescherming een aanvraag tot een vergunning in hebben gediend dan wel 
aangemeld zijn als ‘stopper’. Dit heeft reeds geleid tot aanvragen en zorgt naar verwachting 
tot een nog groter aantal vergunningsaanvragen. De raad verzoekt om, gelet ook op de 
krapte op de arbeidsmarkt, hier adaptief mee om te gaan door hier voldoende middelen voor 
op te nemen in de Begroting 2020 en ruimte te maken in het Jaarprogramma 2020.  

2. De invoering van de Omgevingswet vergt grote veranderingen in werkwijzen en digitale 
hulpmiddelen. De gemeenteraad is verheugd te zien dat de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking de Kempen hier uiterst serieus mee omgaat door het opnemen van 
voldoende middelen om genoemde werkwijzen en digitale hulpmiddelen te realiseren. 

 
1.2 De beantwoording van de voorlopige zienswijze van Bladel luidt: 

1. Op dit moment zijn diverse ontwikkelingen van invloed op het wel of niet ontvangen van 
aanvragen vanuit de veehouderij sector. We hebben te maken met de stoppersregeling, een 
recente uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof, maar 
ook de uitkomst van de formatie van het college van GS kan van invloed zijn. De afdeling 
VTH volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Inmiddels is wel duidelijk dat wanneer het aantal 
aanvragen waarmee rekening wordt gehouden (gemiddeld zo’n 50 per VTH gemeente), ook 
daadwerkelijk wordt ingediend, er bij de afdeling VTH onvoldoende capaciteit is om deze 
tijdig en correct af te handelen. Ook bij de Omgevingsdienst (ODZOB) zal dit voor een 
verhoogde werkdruk zorgen en noodzaak tot het tijdelijk inzetten van extra capaciteit.  
In tegenstelling tot wat in de vraag is gesteld, speelt dit niet pas in 2020, maar (naar 
verwachting) al vanaf september 2019. Immers de aanvragen moeten voor 1 januari 2020 
binnen zijn. Dit betekent dat de afdeling VTH mogelijk al in het najaar van 2019 tijdelijk extra 
capaciteit zal moeten inzetten om alle aanvragen tijdig en correct af te kunnen handelen. Dit 
zal waarschijnlijk een doorloop hebben in 2020. De afdeling VTH heeft inmiddels de vraag 
voor extra capaciteit in de markt uitgezet, om zo tijdig te kunnen anticiperen op de 
hoeveelheid extra aanvragen voor een omgevingsvergunning. Eventuele financiële 
consequenties worden in de tussentijdse rapportage van de Samenwerking 
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Kempengemeenten gerapporteerd. Wat betreft de consequenties voor 2020 verdient het 
aanbeveling dat de gemeenten hiervoor middelen opnemen in hun eigen begroting. 

2. Er is bij gemeenten en GRSK inderdaad aandacht voor de benodigde werkwijzen en digitale 
hulpmiddelen om op tijd klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet. Hoeveel en 
waar de middelen gereserveerd moeten worden (bij gemeenten of bij GRSK) is nog een 
punt van overleg, waarover in de eerstvolgende rapportage duidelijkheid zal komen.  

 
2.1. Vaststellen van de begroting is een voortzetting van ingezet terughoudend beleid met oog op de 

onzekere toekomst  
Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2020. Daarin werd bepaald dat de begroting 
vooral een vervolg moest zijn op het in 2017 ingezette beleid ten aanzien van samenwerking. lnzet 
hiervan is om de bedrijfsvoering te versterken en tegelijkertijd flexibel te houden, zodat ingespeeld 
kan worden op de keuzes die gemeenten maken met betrekking tot de toekomst van de 
samenwerking. De nieuwe initiatieven zijn beperkt tot die initiatieven die onontkoombaar zijn en geen 
onomkeerbare gevolgen hebben voor de samenwerkingsvorm die gemeenten voor de toekomst 
gaan kiezen. 

 
Alternatieven 
Zonder vastgestelde begroting voldoet de GRSK niet aan de wettelijke vereisten en kan zij geen uitgaven 
doen.   
 
Risico’s 
n.v.t.  
 
Financieel 
De begroting is de uitwerking van de kadernota 2020 en de meerjarige vertaling van ingezet beleid.  
Daarnaast is er ook een begrotingswijziging over 2019 toegevoegd die met name de afsplitsing van een deel 
van de ISD financieel vertaalt.  
 
Communicatie/(burger)participatie 
Er heeft afstemming plaatsgevonden met de portefeuillehouders en financiële medewerkers van gemeenten. 
Met name de afsplitsing van een deel van ISD en de opzet van de afdeling MD heeft extra uitleg en inzet 
gevraagd. 
 
Planning 
De beantwoording van zienswijzen en vaststellen van de begroting wordt gedaan door het AB op 25 juni 
2019. Daarna wordt de begroting conform de voorschriften aangeboden aan de colleges en raden en aan de 
provincie Noord-Brabant.  
 
Bijlagen 

 Begroting GRSK 2020  
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1 ALGEMEEN  

 

 

 

1.1 Inleiding 

Met deze ontwerpbegroting worden de plannen voor het jaar 2020 en verder ter besluitvorming voorgelegd 

aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen bestuur van de GRSK. De begroting is opgesteld op basis van de 

bestaande taken en bevoegdheden. In de procedure van de begroting 2020 loopt een voorstel tot 

begrotingswijziging 2019 mee. Binnen de GRSK zijn voor een wijziging van de begroting dezelfde formele 

voorschriften van kracht als voor het vaststellen van de begroting.  

De begroting heeft vier functies: 

o Autorisatiefunctie; machtiging aan Dagelijks Bestuur om uitgaven te doen en inkomsten te genereren  

o Keuze- en afwegingsfunctie; waar geven we wel en waar geven we niet het geld aan uit? 

o Beheersfunctie; geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar? 

o Controlefunctie; is gedaan wat werd afgesproken? 

 

De begroting van de Samenwerking Kempengemeenten bestaat uit twee delen; de jaarplannen en de financiële 

begroting. In de jaarplannen worden de doelen van de afdelingen beschreven en wat gedaan wordt om de 

gestelde doelen te bereiken. De jaarplannen beantwoorden ook de vraag “Wat mag het kosten? De financiële 

vertaling van de plannen vindt plaats in de financiële begroting. Hierin is ook de bijdrage per deelnemende 

gemeente bepaald.  

 

Deze begroting is een uitwerking van de Kadernota 2020, die werd vastgesteld door het algemeen bestuur in 

december 2018. In de Kadernota werden naast onvermijdelijke wijzigingen een aantal initiatieven aangeduid 

als voorstellen die in de begroting opgenomen dienen te worden. Daaraan is gevolg gegeven in deze begroting.  

 

 

1.2 Doorontwikkeling GRSK 

 

De GRSK ondergaat in 2019 met de komst van het Participatiebedrijf een grote wijziging in de inrichting. Het 

werkpakket Werk en Inkomen van de ISD gaat over naar de GR Participatiebedrijf en de resterende taken van 

de ISD worden samengevoegd met Jeugd tot de nieuwe afdeling Maatschappelijk Dienstverlening. De inrichting 

van de GRSK wordt daardoor compacter en de bedrijfsvoering overzichtelijker. De GRSK is gedurende het 

gehele jaar 2019 en zwaar belast met deze herinrichtingsopgave in het Sociaal Domein. 

 

De Kempengemeenten oriënteren zich met het bestuurlijke traject Veerkrachtig Bestuur op de strategische 

invulling van de intergemeentelijke samenwerking in de toekomst. In afwachting van keuzes van de gemeenten 

en bij gebrek aan gezamenlijke ambitie met betrekking tot de samenwerking, staat de ontwikkeling van een 

toekomstperspectief voor de GRSK noodgedwongen stil. De uitkomst daarvan heeft waarschijnlijk ook 

betekenis voor de inrichting van de GRSK. Het werk dat blijft, maar daarbij is het niet zeker of de GRSK blijft 

bestaan. In de kadernota 2021 en verder zal daarover meer helder worden. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat 

er zich in 2020 geen majeure wijzigingen zullen voordoen op het niveau van de GRSK als geheel en er zijn dus 

vooralsnog in 2020 geen (financiële) effecten van Veerkrachtig Bestuur te verwachten. 

 

De aandacht voor verbeteringen van de GRSK organisatie concentreert zich in 2019 en 2020 met name op het 

versterken van uitvoering binnen de afdelingen zelf. De vorming van de afdeling Maatschappelijke 

Dienstverlening wordt in 2019 voltooid en in 2020 verschuift de aandacht naar verdere professionalisering en 
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het goed positioneren van de afdeling binnen het totale netwerk van het Sociaal Domein. Ook wordt bezien 

wat het beste organisatorisch vervolg is bij het einde van de lopende contracten met de Combinatie. 

 

Met de komst van het Participatiebedrijf hebben het Shared Service Center en P&O er in 2019 een nieuwe 

opdrachtgever bij. De financiële effecten zijn in deze begroting op basis van aannames in voorlopige zin 

verwerkt.  

 

Het invlechten van de ICT infrastructuur en het aanhaken van de voormalige WVK is in 2019 gestart en loopt 

tot in 2020 door. Het Shared Service Center vraagt verder om doorontwikkeling in de beheersing van de 

kosten, het aanscherpen van de investeringsplanning en het beter in de hand krijgen van de realisatie daarvan.  

Ook gaat met het oog op het verbeteren van de dienstverlening bij het SSC de aandacht uit naar flexibiliseren 

van het productportfolio en het reduceren van het maatwerk.  

 

Bij Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht staan wij voor de opgave om in de komende jaren te kunnen 

blijven voldoen aan de personele invulling. In deze aantrekkende arbeidsmarkt blijft het in dit werkveld een 

continue uitdaging om potentiële werknemers te interesseren voor een functie binnen de Kempen. Mogelijk 

dat wij voor specifieke functies binnen VTH daartoe de maximale ruimte moeten opzoeken binnen de 

arbeidsvoorwaarden. 

 

 

1.3 Overdracht van ISD-taken aan het Participatiebedrijf Kempenplus.  

Per 1 juli 2019 start naar verwachting het nieuwe Participatiebedrijf Kempenplus. Vanaf de start van die 

organisatie worden een aantal taken die de ISD nu uitvoert overgedragen aan Kempenplus. De taken van de ISD 

die bij de GRSK blijven worden samen met Jeugdhulp ondergebracht bij de nieuwe afdeling Maatschappelijke 

Dienstverlening. Inhoudelijk is de uitvoering van de taken uiteengezet in de afdelingsbegroting van 

Maatschappelijke Dienstverlening en in de startbegroting van Kempenplus.  

 

Onderstaand is beschreven op welke wijze de financiële consequenties voor 2019 en de jaren 2020 en verder 

worden bepaald. Met name het voornemen om Kempenplus te starten midden in een boekjaar vereist, dat op 

eenduidige wijze “ de balans wordt opgemaakt” midden in het jaar en dat op overeengekomen wijze de 

overdracht van middelen en verplichtingen wordt uitgevoerd. Onderstaande stappen zijn op een rij gezet om te 

verantwoorden op welke wijze de begrotingswijziging wordt vormgegeven.  

Daarnaast wordt beoogd, om ook de richtlijnen voor de overdracht vast te stellen. Op dat punt bestaan 

onvermijdelijk nog onzekerheden op het moment dat de begrotingswijziging ter besluitvorming voorligt. 

Tegelijk is het een gegeven, dat vier van de vijf GRSK-gemeenten ook de deelnemers zijn in Kempenplus, en 

met de vijfde gemeente i.c. Oirschot wordt door Kempenplus een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.  

 

Welke taken vervallen bij de GRSK en welke middelen zijn daarmee gemoeid?  

De uitvoering van de Participatiewet, BBZ, IOAW en IOAZ vervallen bij de ISD, en worden ondergebracht bij 

Kempenplus. Dit houdt in dat de ISD uiteen valt in twee delen; een deel dat overgaat naar Kempenplus en een 

deel dat georganiseerd wordt onder Maatschappelijke Dienstverlening.  

 

De gesplitste begroting van de ISD als uitgangspunt  

Met het Financieel Kader van het Participatiebedrijf werd ook een nota aangeboden waarin de financiële 

consequenties voor de GRSK uiteengezet werden. 
1
 Deze notitie bestond naast een toelichting uit een splitsing 

van de begroting van de ISD voor de jaren 2019 tot en met 2022.  

 

                                                                 

1
  Dit werd toen aangeduid als: Memo III. 
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Bij het overzicht van taken en de middelen die bij de GRSK blijven, werd door de directeur gesteld dat het 

overzicht als taakstellend geldt. Binnen de aangeduide budgetten dienen de taken te worden voortgezet. Er 

was een voorbehoud gemaakt. Als in de opzet van de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening als 

gevolg van de splitsing lasten ontstaan, waarvoor binnen de GRSK geen middelen beschikbaar zijn, dan worden 

deze ingebracht in het totale plan tot vorming van het Participatiebedrijf. Tot nu toe is er geen signaal dat extra 

middelen gevraagd gaan worden.  

 

Update van de splitsingsbegroting in 2020  

Met het uitstel van de start van Kempenplus is de situatie ontstaan dat de ISD haar taken langer uitvoert dan 

eerder was gepland. In Kadernota 2020 zijn nog initiatieven opgenomen voor de ISD in 2019. Deze initiatieven 

zijn naast de verwerking van de loon- en prijsindexering ook verlenging van de tijdelijke formatie van 4 fte 

consulenten Participatiewet. Verder werd met het vaststellen van de Kadernota 2020 besloten, om middelen 

beschikbaar te stellen voor de NVVK en voor formatie Wmo in verband met het invoeren van het zogenaamde 

abonnementstarief. Met het opstellen van de Kadernota werd in de meerjarenraming ook het jaar 2023 

opgenomen.  

Deze wijzigingen ten opzichte van de eerste splitsingsbegroting vergden een update van de eerder gemaakte 

splitsing. Deze geactualiseerde splitsing is bijgevoegd, in Bijlage 7.3. 

 

 

Abstractie van seizoenspatronen in lasten en baten 

De opgestelde splitsing van de ISD begroting geeft inzicht in lasten die bij GRSK vervallen en inzicht in lasten die 

onder de nieuwe afdeling Maatschappelijke dienstverlening gaan vallen.  

Voor 2019 is echter een tweede splitsing vereist, omdat midden in het dienstjaar de overdracht van taken en 

middelen plaats gaat vinden. Voorgesteld wordt om de budgetten die op basis van de Kadernota 2020 begroot 

zouden worden, te halveren.  

Op die wijze wordt geen rekening gehouden met mogelijke ongelijkmatige spreiding van lasten over het jaar. 

De invloed daarvan wordt op grond van ervaring beperkt geacht. Daar komt bij dat ten tijde van opstelling van 

de begroting onvermijdelijk een gebrek aan informatie is over de werkelijke lasten, in het eerste halfjaar 2019. 

Om die reden is de aanname geformuleerd, dat met halvering van de budgetten van 2019 wordt gerekend.  

De mogelijke onnauwkeurigheid die hier ontstaat valt ten gunste of ten nadele van de afdeling 

Maatschappelijke Dienstverlening.  

De verlaging van gemeentelijke bijdragen aan de GRSK wordt ook op deze wijze berekend.  

In jaarrekening 2019 zal voor de verantwoording van de bedrijfsvoeringskosten van de ISD een specificatie 

worden opgenomen.  

 

Wat betekent dit voor de programmakosten?  

Voor de programmakosten hebben gemeenten middelen beschikbaar gesteld aan de GRSK voor de uitvoering 

van die taken. Over de uitvoering van over te dragen taken wordt door de ISD 
2
 een verantwoording opgesteld, 

die het eerste halfjaar 2019 betreft.  

Vastgesteld wordt wat aan voorschotten door GRSK is geïnd voor de overgedragen taken; wat er op is 

uitgegeven per gemeente en wat per saldo de afrekening per gemeente over het eerste halfjaar zal zijn.  

Gemeenten gaan aan Kempenplus de voorschotten betalen die worden afgesproken vanaf 1 juli 2019.  

 

Wat is het effect op interne doorbelastingen?  

De doorbelasting van de afdeling Staf kan na het opheffen van de afdeling ISD niet langer op die afdeling 

worden berekend. De hoogte van de lasten van de afdeling Staf wijzigt niet door de vorming van het 

Participatiebedrijf.  

                                                                 
2
  Met Kempenplus en met Maatschappelijke Dienstverlening worden praktische afspraken gemaakt over de uitvoering.  
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De laatste jaren worden de Stafkosten over de afdelingen verdeeld in de verhouding van het lastentotaal van 

de afdelingen. Zo is de afspraak ook opgenomen in de Kadernota.  

Voorstel is om de verdeling te bepalen voor en na de vorming van het Participatiebedrijf. Dat betekent dan een 

tweedeling in de doorbelasting van de stafkosten in 2019.  

 

De doorbelasting van de lasten P&O is gebaseerd op de verhouding in fte’s. Het aantal fte bij de GRSK neemt af 

met circa 26 fte, maar de lasten van de afdeling P&O nemen daardoor naar verwachting niet substantieel af. 
3
  

Deel van de planvorming is dat P&O diensten gaat leveren aan Kempenplus. De lasten die daardoor gaan 

ontstaan worden vergoed door Kempenplus. Op dit punt is nog onvoldoende duidelijkheid om deze zaak in de 

begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 op te nemen. Voorlopig wordt de doorbelasting van P&O 

die vervalt bij ISD in rekening gebracht bij Kempenplus. 

 

De afdeling SSC gaat naar verwachting diensten leveren aan Kempenplus. De gevraagde dienstverlening en de 

vergoeding daarvoor worden komende maanden in kaart gebracht. Voorlopig wordt de doorbelasting die 

vervalt bij ISD in rekening gebracht bij Kempenplus.  

 

De doorbelasting van de afdeling ISD aan Jeugdhulp voor de uitvoering van backoffice-taken vervalt bij de start 

van het Participatiebedrijf. Bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening wordt een bedrijfsbureau 

georganiseerd, dat ook voor Oirschot de backoffice voor jeugdhulp uitvoert. Voor de berekening van de 

bijdragen van de gemeente Oirschot worden nu geen wijzigingen voorgesteld.  

 

Overdracht van taken en middelen met controleverklaring 

Door de start van Kempenplus in het midden van een dienstjaar ontstaat de situatie dat gemeenten van twee 

uitvoeringsorganen (GRSK en Kempenplus) over 2019 een verantwoording moeten ontvangen van de 

uitgevoerde werkzaamheden de afrekening daarvan. GRSK en Kempenplus voorzien in die verantwoordingen 

met een controleverklaring m.b.t. getrouwheid en rechtmatigheid.  

Op deze wijze kunnen deelnemende gemeenten de lasten die in hun jaarrekening staan direct overnemen en 

verantwoorden.  

 

De overdracht van ISD taken vraagt in 2019 extra inzet en lasten, onder meer extra inzet van accountant.  

Deze lasten worden als PM begroot op afdeling Staf.  

 

Risico’s 

Mogelijke ontstaan frictiekosten in de overdracht van taken van de ISD naar een externe en naar een interne 

partij. In de begroting is geen budget opgenomen om dit op te vangen. In het geval dat frictiekosten ontstaan 

die het gevolg zijn van de keuze tot oprichting Kempenplus, dan worden die in het totaalplan van dat traject 

afgewikkeld.  

 

 

1.4 Financieel perspectief 

De begroting 2020 laat op organisatieniveau een beeld zien van daling van bijdragen van deelnemende 

gemeenten. Deze daling komt voornamelijk voort uit de overdracht van taken door ISD aan het nieuwe 

Participatiebedrijf Kempenplus.  

Voor 2019 is een afname van gemeentelijke bijdragen voorgesteld van € 260.000. Voor 2020  bedraagt de 

afname van gemeentelijke bijdragen ruim 1 miljoen euro.  

 

 

                                                                 
3
  De lasten van P&O worden verdeeld op basis van in totaal 463 fte. 
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De taken van de ISD die bij de GRSK blijven worden samen met de afdeling Jeugdhulp ondergebracht bij de 

nieuwe afdeling Maatschappelijke dienstverlening. 

 

In 2020 is er net als voorgaande jaren een toename in de loonontwikkeling. Vanaf 2020 is voor de 

loonontwikkeling rekening gehouden met een toename van 3,4 %.  

 

 

1.5 Begroting naar taakvelden BBV 

Ter voldoening aan de geldende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording, is een bijlage 

toegevoegd aan dit begrotingsvoorstel, waarin de begroting wordt gepresenteerd op basis van een indeling 

naar Taakvelden, conform het BBV. Naast het voldoen aan de voorgeschreven inrichting van de begroting is 

daarmee ook beoogd om de informatievoorziening aan gemeenten zo goed als mogelijk te laten aansluiten bij 

de behoeften die vanuit gemeenten bestaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2 UITGANGSPUNTEN  

 

 

2.1 Algemene uitgangspunten  

 

Inleiding 

Het vertrekpunt voor de financiële begroting is “ongewijzigd beleid”. Dat wil zeggen dat het gevoerde beleid 

voor de komende jaren doorgetrokken wordt en dat de budgettaire gevolgen van in het verleden genomen 

beslissingen in de meerjarenraming zijn verdisconteerd. Voor een aantal externe factoren zoals rente- en 

prijsontwikkeling worden aannames bepaald. Ook is van belang om de verdeelsleutels van de kosten vast te 

stellen.  

 

 

Opstelling van het jaarplan 2020 

Het jaarplan voor de Samenwerking Kempengemeenten ontstaat door bundeling van de jaarplannen van de 

afdelingen van de GRSK. Deze afdelingsplannen worden opgesteld aan de hand van de indeling in de 

zogenaamde drie W-vragen. Dit zijn: 

o Wat willen we bereiken? 

o Wat gaan we daar voor doen? 

o Wat mag het kosten? 

 

De voorstellen van de afdelingsplannen worden door het management opgesteld. Daarin staan de concrete 

voornemens voor het dienstjaar en voor het meerjarenperspectief. Nieuwe ontwikkelingen van afdelingen 

worden, voor zover als mogelijk, als voornemen benoemd.  

 

Voor de afdeling ISD wordt er van uitgegaan dat deze afdeling ophoudt te bestaan in 2019. Een deel van de 

taken die bij ISD de Kempen zijn belegd worden ondergebracht bij het Participatiebedrijf. Taken die niet 

overgaan worden ondergebracht bij de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.  

De nieuw te vormen afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zal gaan bestaan uit een samenvoeging van de 

afdeling Jeugdhulp en de “blijvende taken van de GRSK” die nu door ISD worden uitgevoerd.  

 

De vorm waarin de begroting 2020 en meerjarenraming worden gepresenteerd wijzigt door het opheffen van 

de afdeling ISD in 2019 en de vorming van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. De inrichting van de 

begroting wijzigt ook door uniformering van de opzet voor alle afdelingen. Het niveau van detaillering wordt 

voor alle afdelingen gelijk, met de toevoeging dat ook voor elke afdeling specifieke zaken worden opgenomen.  

 

Uniformering van de opzet per afdeling wordt doorgevoerd omdat dat de leesbaarheid van de begroting 

bevordert. Daar komt bij dat de afdeling Staf meer in positie gaat komen als financieel adviseur van de 

afdelingen. De ontwikkeling in de registraties in het financiële systeem en in de P&C producten wordt daar op 

afgestemd.  

Naast deze overwegingen wordt de inrichting van de administratie ook gericht op het genereren van informatie 

die benodigd is om aan de BBV-voorschriften te voldoen, die betrekking hebben begroten op taakvelden BBV.  

 

 

2.2 Begrotingswijziging 2019 

In de procedure tot vaststelling begroting 2020 en meerjarenraming 2021 -2023 is ook een begrotingswijziging 

2019 opgenomen. De primitieve begroting 2019 werd reeds vastgesteld in juli 2018. Een actualisering van deze 

begroting loopt mee in de procedure.  
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De begrotingswijziging in de maand juli 2019 stelt de SK in staat om actuele inzichten en omstandigheden te 

verwerken in de begroting. Door opname in de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur tot het 

(laten) doen van uitgaven voor vermelde doelen.  

 

 

2.3 Financiële uitgangspunten 

De wijziging van het BBV is aanleiding geweest om vanaf 2017 voor de rente een nieuw uitgangspunt te 

bepalen dat in overeenstemming is met de nieuwe wetgeving. Daarom wordt voorgesteld om de rente die 

begroot wordt voor leningen, uit te drukken als een percentage van de waarde van materiële vaste activa per 1 

januari 2020. Dit percentage is voor 2020 en verder berekend op 0,6 %. Op deze wijze is, conform het advies 

van de commissie BBV, niet langer sprake van berekende rente.  

 

Loon- en prijsstijgingen  

Voor de begroting van 2019 werd voor de loonkosten rekening gehouden met een stijging van 2,7 %. In het 

voorstel tot begrotingswijziging 2019 wordt de vastgestelde cao-ontwikkeling opgenomen.  

Voor 2020 wordt uitgegaan van een stijging van de lonen met 3,4 %. Dit percentage is ontleend aan de Macro 

Economische Verkenning 2019. 
4
  

De verwachte kosten van formatie worden berekend op basis van een opgave door de afdeling P&O, waarin 

per afdeling en per medewerker de loonkosten worden berekend. Voor openstaande vacatures wordt 

uitgegaan van het maximum van de schaal.  

Voor de verwachte prijsontwikkeling wordt voorgesteld om voor het jaar 2020 uit te gaan van een prijsstijging 

van 1,6 %. Basis voor deze aanname is de prijsontwikkeling, die door het Centraal Plan Bureau wordt 

gepubliceerd. (Macro Economische Verkenning 2019). Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van 

constante lonen en prijzen op basis van het jaar 2020.  

 

Resultaat meerjarenraming 

De meerjarenraming geeft een beeld van te verwachten saldi voor de komende jaren bij doortrekking van het 

bestaande beleid en doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. De berekening van bijdragen van gemeenten 

geschiedt zodanig dat volledige dekking van lasten wordt bereikt.  

 

Onvoorzien  

Uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2020 is dat bij geen enkele afdeling een budget voor 

onvoorziene lasten wordt opgenomen.  

                                                                 
4
  Macro Economische Verkenning 2019 (bijlage 02). Dit uitgangspunt wordt ook gehanteerd door vijf verbonden  

  partijen (MRE, Odzob, GGD, Participatiebedrijf en Veiligheidsregio) in de regio Eindhoven.  

  Ook het nieuw te vormen P-bedrijf neemt deze uitgangspunten over.  
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2.4 Kostenverdeling per afdeling  

 

Voor de verdeling van de kosten werden in het verleden per afdeling afspraken gemaakt. Onderstaand zijn de 

voorstellen per afdeling verwoord.  

 

Afdeling Staf 

De kosten van de afdeling Staf worden omgeslagen over de andere afdelingen. Onderstaande verdeling is op 

basis van de verhouding in lastentotalen van de afdelingen met afronding van de uitkomsten daarvan (jaar 

2020). Op deze wijze is de bestaande systematiek van doorbelasting binnen de SK uitgewerkt en toegepast op 

alle afdelingen. Over de verdeling van deze kosten wordt, in verband met de BTW, een afspraak gemaakt met 

de Belastingdienst. De volgende verdeling wordt voorlopig gehanteerd onder voorbehoud van accordering 

door de Belastingdienst. 

 

o 5 % van de Stafkosten worden doorbelast aan P&O  

o 32 % van de Stafkosten worden doorbelast aan Maatschappelijke dienstverlening 

o 43 % van de Stafkosten worden doorbelast aan SSC  

o 20 % van de Stafkosten worden doorbelast aan VTH 

 

Stafkosten worden na doorbelasting aan de afdelingen verdeeld in de verhouding van inwoneraantallen van de 

deelnemende gemeenten.  

 

 

Inwoneraantallen 

Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen wordt in een aantal gevallen de berekening gebaseerd op de 

verhouding in inwoneraantallen. Met ingang van 2018 wordt de verhouding in inwoneraantallen bepaald als 

een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde. In verband met de beschikbaarheid van definitieve cijfers van het 

CBS, wordt het gemiddelde berekend over de jaren t-2, t-3 en t-4. Voor de begroting van 2020 betekent dat het 

gemiddelde inwoneraantal op 1 januari 2018, 2017 en 2016.  

Dit aantal wordt ook toegepast bij de opstelling van de meerjarenraming 2021-2023. 

Waar verdeelsleutels gebaseerd zijn op inwoneraantallen, wordt op basis van opgave door CBS, uitgegaan van 

de volgende inwoneraantallen. 
5
 

 

Tabel inwoneraantallen op peildatum 

Aantal inwoners 1 januari 

2016 

1 januari 

2017 

1 januari 

2018 

3-jaarlijks voortschrijdend 

gemiddelde 

Bergeijk  18.253 18.342 18.398 18.331 

Bladel 19.966 20.063 20.144 20.058 

Eersel 18.551 18.554 18.778 18.628 

Oirschot 18.199 18.499 18.558 18.419 

Reusel-De Mierden 12.811 12.908 13.040 12.920 

Totaal 87.780 88.366 88.918 88.356 

 

                                                                 
5
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/ 
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Afdeling P&O 

De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal fte van de deelnemende 

gemeenten en het aantal fte van MD, VTH en SSC. Voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen voor 

P&O wordt het aantal Fte op 1 januari t-1 gehanteerd. Voor de begroting 2020 is dit 1 januari 2019.  

 

Tabel vastgestelde formatieomvang  

Aantal fte per peildatum 1 januari 2018 1 januari 2019 

Gemeente Bladel 73,14 74,68 

Gemeente Eersel 77,31 84,00 

Gemeente Oirschot 85,45 86,22 

Gemeente Reusel-De Mierden 74,60 76,09 

SSC De Kempen 36,33 36,33 

ISD De Kempen 57,67 54,53 

Jeugdhulp 5,30 5,18 

Afdeling VTH  44,82 45,71 

Totaal 454,62 462,74 

 

De kostenverdeling voor 2020 en verder is op basis van de gegevens in bovenstaande tabel berekend. Omdat 

de afdeling ISD in de loop van 2019 wordt opgeheven vermindert het totale aantal fte’s en wijzigt de 

kostenverdeling van de afdeling P&O. Om deze reden wordt de kostenverdeling voor 2020 en verder opnieuw 

berekend, zodra duidelijk is wat de nieuwe verhoudingen zijn. Deze herrekening wordt in een wijzigingsvoorstel 

opgenomen.  

 

Afdeling SSC 

De kosten van SSC worden op basis van de volgende sleutels verdeeld over de deelnemende gemeenten en 

over de afdelingen van de GRSK.  

o kosten van hardware :aantal werkstations 

o kosten van software :aantal gebruikersaccountants 

o bedrijfsvoeringskosten :aantal inwoners 

 

Om in de begroting en meerjarenraming voor 2020 uit te kunnen gaan van actuele waarden van de 

verdeelsleutels worden de aantallen per 1 januari 2019 gehanteerd voor het aantal werkstations en accounts. 

Afdeling SSC stelt in januari 2019 in overleg met deelnemers uit de samenwerking, de aantallen vast waarop de 

kostenverdeling wordt gebaseerd.  

 

SSC 
Werkstations 

Per 1-1-2018 

Werkstations 

Per 1-1-2019 

Gebruikersaccounts 

Per 1-1-2018 

Gebruikersaccounts 

Per 1-1-2019 

Bergeijk 121 118 108 114 

Bladel 129 139 117 113 

Eersel 119 123 121 135 

Oirschot  141 149 160 151 

Reusel-De Mierden  120 119 112 115 

ISD 74 84 73 91 

P&O 14 16 11 12 

Jeugdhulp 9 12 57 58 

VTH 56 60 64 66 

Totaal 783 820 823 855 

Het aantal werkstations en gebruikersaccounts per 1 januari 2019 wordt in januari 2019 ingevuld, op basis van 

een inventarisatie door het SSC.  
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De kostenverdeling SSC voor 2020 en verder is op basis van de gegevens in bovenstaande tabel berekend. 

Omdat de afdeling ISD in de loop van 2019 wordt opgeheven vermindert het aantal accounts en het aantal 

werkstations. Om deze reden wordt de kostenverdeling voor 2020 en verder opnieuw berekend, zodra 

duidelijk is wat de nieuwe verhoudingen zijn. Deze herrekening wordt in een wijzigingsvoorstel opgenomen.  

 

Tarieven maatwerk 

Voor de uurtarieven die door het SSC worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening 

wordt voorgesteld om ten opzichte van voorgaande jaren geen wijzigingen door te voeren.  

 

 

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening 

Met het vaststellen van de begroting 2019 zijn de afspraken over de kostenverdeling geactualiseerd. Met 

ingang van 2018 worden de directe loonkosten (zowel vast personeel als inhuur) gesplitst in: 

A. loonkosten uitvoering Participatiewet 

B. loonkosten uitvoering Wmo 

C. loonkosten Schuldhulpverlening 

D. Doorbelasting Backoffice Jeugdhulp 

E. loonkosten overhead  

F. Jeugdhulpverlening 

 

 

Verdeelsleutel  

A. Loonkosten Participatie: verdeling op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden. Berekend wordt het 

3- jarig voortschrijdend gemiddelde, per ultimo t-2; t-3; en t-4. De vastgestelde kostenverdeling 

uitvoering Participatiewet wordt toegepast tot 1 juli 2019. Na deze datum worden deze 

werkzaamheden niet meer binnen de GRSK uitgevoerd.  

B. Loonkosten WMO op basis van het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 en t-4.  

De gemeente Eersel en Reusel-de Mierden uitgezonderd; deze gemeenten hebben ervoor gekozen om 

de uitvoering tot en met de controle op de levering van de voorziening binnen het werkproces van de 

Wmo, te laten geschieden door zorgconsulenten die in dienst zijn van de gemeente zelf. 

C. Schuldhulpverlening op basis van de verhouding in het gemiddeld aantal aanvragen in de jaren t-2; t-3 

en t-4.  

D. Voor uitvoering van de Backoffice Jeugdhulp werd in 2018 op basis van een calculatie, een bedrag 

intern doorbelast van 310.000 euro. Deze doorbelasting wordt voortgezet tot het moment dat de 

back-office van het sociale domein valt onder de afdeling Maatschappelijke dienstverlening.  

De bijdrage van de gemeente Oirschot in de kosten backoffice Jeugdhulp wordt vastgelegd in een 

nieuwe dienstverleningsovereenkomst.  

E. Overhead (betreft management, Bedrijfsvoering en Beleid/Kwaliteit) op basis van de verhouding in 

aantal inwoners. Ook de overige kosten (huisvesting, kantoorbenodigdheden, overige 

personeelskosten e.d.) worden verdeeld op basis van de verhouding in het aantal inwoners. 

F. De kostenverdeling voor de afdeling MD vindt voor wat betreft de Jeugdhulp sinds 2017 plaats op 

basis van de verhouding van het aantal inwoners van deelnemende gemeenten. Oirschot is geen 

deelnemende gemeente in afdeling Jeugdhulp. Ook de kosten van deelname in regionale taken in het 

kader van “21voordejeugd” worden opgenomen in de begroting van afdeling Jeugdhulp. Daarmee 

worden deze lasten ook op basis van inwonersverhoudingen verdeeld.  

 

Inhuurtarieven van Maatschappelijke dienstverlening 

Voor de uurtarieven die door het MD worden gehanteerd bij de doorbelasting van aanvullende dienstverlening 

wordt voorgesteld om ten opzichte van 2018 geen wijzigingen door te voeren.  

Voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constante verdeelsleutel.  
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Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Bij het opstellen van de begroting 2019 werd tot nu toe de kostenverdeling voorlopig gebaseerd op 

inputverhoudingen bij de start van de afdeling (scenario III), maar met de toevoeging dat conform eerdere 

afspraken, een begrotingswijziging 2019 wordt opgesteld in overeenstemming met het eerder afgesproken 

scenario II.  

Gemeente Bergeijk neemt geen deel in de afdeling VTH. 

 

Kosten zullen vanaf 2020 als volgt onder de deelnemers worden verdeeld: 

o Team Beleid & Juridisch op basis van verhouding in inwoneraantallen 

o Voor de inzet op afval, intensieve veehouderij, milieu en duurzaamheid worden de kosten van 2,4 fte 

met een opslag voor overhead, verdeeld over drie gemeenten. Bladel neemt geen deel daarin.  

o Team Toezicht & Handhaving op basis van de gevraagde inzet (met als ondergrens de input bij 

aanvang van de samenwerking per 1/4/2016). 

o Team Vergunningen op basis van prijzen per product, waarbij op basis van drie voorgaande jaren het 

aantal af te nemen producten zal worden begroot. De prijs per product wordt bepaald op basis van de 

door VTH bijgehouden urenregistratie in het tijdregistratiesysteem. 

 

 

Met ingang van 2019 worden de kosten van het team Vergunningen, op basis van bovenstaande afspraken, 

verdeeld in de verhouding die in onderstaande tabel is vermeld.  

 

 

gemeenten aandelen

Bladel 26,7%

Eersel 28,1%

Oirschot 24,7%

Reusel-De Mierden 20,5%

100,0%  

 

 

Tarieven meerwerk 

Afdeling VTH kan op verzoek van deelnemende gemeenten voorzien in maatwerk. Daarbij worden vanaf 2019 

onderstaande tarieven gehanteerd. 

 

Tabel uurtarieven VTH 

Functie Uurtarief 2020 

Medewerker team Toezicht en Handhaving  € 52,50 

Medewerker team Vergunningen  € 56,50 

Medewerker Team Beleid/Juridisch  € 62,50 

 

Wanneer een externe medewerker moet worden ingehuurd wordt het tarief met 20% (excl. BTW) verhoogd. 
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3 JAARPLANNEN PER AFDELING  

 

 

3.1 Afdeling Staf 

 

Inleiding 

De stafafdeling vult haar rol in als ondersteuner voor de organisatie SK. Deze ondersteuning bestaat uit 

secretariaat van bestuur en directie, Planning & Control en uitvoering van financieel administratieve taken. De 

Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Rekening worden, in nauwe samenwerking met de afdelingen van de 

SK en de deelnemende gemeenten, door de Staf opgesteld.  

 

Wat willen we bereiken? 

Het professionaliseren van de ondersteuning door de stafafdeling door uitbreiden van de kwaliteit en 

kwantiteit van de ondersteuning aan de diverse afdelingen binnen de SK en aan het bestuur en directie.  

De afdeling Staf is voortdurend bezig met initiatieven die de organisatie betreffen, zoals de vorming van het 

Participatiebedrijf, de governance van de GRSK en de toekomst de organisatie.  

Daarnaast ligt bij de Staf de opgave om binnen de gegeven mogelijkheden de bedrijfsvoering te optimaliseren.  

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Uitvoeren van de reguliere taken, waarin begrepen is de ondersteuning door de ambtelijk secretaris, controller 

en medewerkers van de financiële administratie. Verder worden met gemeenten afspraken gemaakt over de 

wijze waarop voldaan gaat worden aan de voorschriften met betrekking tot informatiebeveiliging en 

archiefbeheer.  

Daarnaast is er formatie beschikbaar t.b.v. verbetering administratieve organisatie en uitvoering van interne 

controles en ter verbetering van de kwaliteit van de P&C producten. Om in de gewenste kwaliteit te voorzien 

wordt een centraal contractbeheer opgezet en wordt het inkoopproces verbeterd. De daarvoor benodigde 

budgetten zijn door middel van budgetoverheveling beschikbaar voor 2019.  

 

Budget voor flexibiliteit in de formatie 

De formatiekosten worden berekend door de afdeling P&O, op basis van de werkelijke inschaling van 

medewerkers. Voor vervangingskosten bij ziekte werd geen budget geraamd. Ook om andere redenen zoals 

bijvoorbeeld incidentele beloningen is enige flexibiliteit in het formatiebudget nodig. Navraag bij deelnemende 

gemeenten leert dat ook bij de Kempengemeenten flexibiliteit in het formatiebudget wordt begroot. Vanaf 

2019 is een budget beschikbaar van 78.000 euro.  

 

Financieel kader 

Voor de afdeling Staf werden in de Kadernota 2020 de loon- en prijsindexering en het structureel begroten van 

de lasten functionaris gegevensbescherming voorgesteld als A-voorstel Er zijn geen B-voorstellen voor de 

afdeling Staf. 

 

Belastingen 

De Staf gaat in 2019 met de Belastingdienst in overleg, om te komen tot zogenaamd “Horizontaal toezicht”. 

Omdat te bereiken wordt de BTW-situatie voor de onderscheiden afdelingen van de SK in kaart gebracht. Dat 

geldt ook voor de vennootschapsbelasting en voor de loonbelasting.  
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Wat mag het kosten? 

Afdeling Staf € Rekening Begroting Begroot Wijziging
Gewijzigde 

Begroting
Begroot Wijziging  Begroting

LASTEN 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Loonkosten ** 335.694 615.573 790.624 32.464 823.088 790.624 63.804 854.428 365.150 365.150 365.150

Inhuur 16.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitbesteed werk 0 85.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personeelskosten 24.748 27.488 27.488 0 27.488 27.488 0 27.488 27.488 27.488 27.488

Huisvestingskosten 5.477 9.936 10.074 0 10.074 10.074 0 10.074 10.074 10.074 10.074

Organisatiekosten 78.429 68.250 69.750 0 69.750 69.750 0 69.750 69.750 69.750 69.750

Medezeggenschap 9.499 19.000 19.000 0 19.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000 19.000

 

Financiele lasten 1.364 2.716 2.807 1.862 4.669 1.633 -1.621 12 -721 -219 -112 

Nieuwe ontwikkelingen 28.128

Opzetten contractenbeheer * 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

Transitiekosten ISD naar MD PM

Functionaris gegevensbeheer 80.000 80.000 80.000

Onvoorzien 6.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 506.471 828.873 919.743 84.326 1.004.069 918.569 62.183 980.752 570.741 571.242 571.349

BATEN

Budgetoverheveling  * 70.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

Baten van derden * 18.128

Doorbelasting afdelingen

Afdeling P&O 33.243 40.444 45.987 1.716 47.703 45.928 3.109 49.038 28.537 28.562 28.567

Afdeling SSC 265.939 323.549 349.502 36.896 386.398 349.056 72.667 421.723 245.419 245.634 245.680

Afdeling ISD 159.563 194.129 248.331 -119.531 128.799 248.014 -248.014 0 0 0 0

Afdeling Jeugdhulp 86.430 105.153 119.567 -57.552 62.014 119.414 -119.414 0 0 0 0

Afdeling VTH 119.673 145.597 156.356 20.146 176.503 156.157 39.994 196.150 114.148 114.248 114.270

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening 152.651 152.651 313.841 313.841 182.637 182.798 182.832

Totaal doorbelasting Afdelingen 664.848 808.873 919.743 34.326 954.069 918.569 62.183 980.752 570.741 571.242 571.349

Totaal baten 682.976 878.873 919.743 84.326 1.004.069 918.569 62.183 980.752 570.741 571.242 571.349

Saldo lasten en baten 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Gerealiseerde resultaat 176.505

* := incidentele last / baat   

Toelichting wijzigingen 2019

Budgetoverheveling t.b.v. opzetten contractbeheer en herinrichten inkoopproces is door AB besloten in december 2018. 

**  In het formatiebudget van de afdeling Staf is 2,9 fte incidenteel begroot. Tot en met het jaar 2020.

Tot en met 2020 is flexibel formatiebudget begroot van 78.000 euro. 

Meerjarenraming 
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3.2 Afdeling Personeel en Organisatie  

 

 

Inleiding 

De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden), de 

organisatie SK en het Bureau Inkoop Zuidoost Brabant. P&O is verantwoordelijk voor salarisadministratie, 

dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan. Daarnaast adviseert de 

afdeling P&O voornoemde Kempenorganisaties op het gebied van personeel en organisatie. 

 

Dienstverlening aan het nieuwe P-bedrijf 

In de planvorming voor het nieuwe Participatiebedrijf is het voornemen benoemd om de afdeling P&O 

diensten te laten leveren aan het nieuwe bedrijf. Deze ontwikkeling wordt buiten beschouwing gelaten in deze 

begroting. Voorstellen die in deze ontwikkeld gaan worden maken deel uit van de begrotingswijziging die te 

zijner tijd wordt opgesteld.  

Bij de start van Kempenplus, die beoogd is op 1 juli 2019, komt een deel van de doorbelasting van P&O aan de 

ISD te vervallen omdat een aantal medewerkers niet in dienste blijven bij de GRSK. P&O gaat ook diensten 

leveren aan Kempenplus. Voorlopig betaalt Kempenplus een vergoeding die overeenkomt de vervallen 

doorbelasting van P&O aan ISD. Bij de start is daardoor geen financieel effect voor de deelnemende 

gemeenten. De nadere uitwerking van de dienstverlening en de bijdrage daarvoor door Kempenplus volgt in 

het tweede halfjaar van 2019.  

 

 

Wijziging in wet- en regelgeving  

De looptijd van de huidige CAO is van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Op dit moment ligt een concept 

arbeidsvoorwaardennota voor de cao gemeenten 2019. Deze bevat voorstellen over loon, looptijd en de 

harmonisatie van het bovenwettelijk verlof. Deze nagenoeg beleidsarme cao creëert tijd voor de voorbereiding 

en implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Per 1 januari 2020 vervalt de 

CAR/UWO en wordt, met de komst van de WNRA, de CAO gemeenten van kracht. Vanaf dat moment gaan alle 

regels rondom de arbeidsrelatie van gemeenteambtenaren over van de Ambtenarenwet naar het Burgerlijk 

Wetboek. Hiervoor is men al druk doende met de voorbereidingen voor de omzetting naar de genormaliseerde 

Cao gemeenten. Het besluit rondom de WNRA wordt verder uitgewerkt in 2019. Dit vraagt veel inzet van P&O.  

 

Wat willen we bereiken? 

P&O levert kwalitatief uitstekende dienstverlening aan de deelnemende gemeenten, Bizob, het 

participatiebedrijf en aan de GRSK. Daarnaast levert P&O haar bijdrage aan de ontwikkeling van een moderne 

en dienstverlenende werkorganisatie door uitvoering te geven aan modern HR-beleid. 

 

Wat gaat P&O daar voor doen? 

Met de komst van het participatiebedrijf per medio 2019 en de ontwikkelingen rondom de digitalisering zal de 

afdeling steeds verder worden geprofessionaliseerd en zullen managers en medewerkers gebruik kunnen 

maken van de “servicedesk” van P&O om al hun vragen over regelingen en arbeidsvoorwaarden te stellen. De 

P&O adviseurs ontwikkelen door naar HR businesspartners om met name op tactisch en strategisch niveau het 

MT van de organisatie te kunnen adviseren. 
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Autonome trends en ontwikkelingen  

 

Digitalisering 

Het lopende contract ten behoeve van de salarisadministratie (Centric) en het E-HRM systeem had een looptijd 

tot 1 januari 2019 en wordt verlengd tot 1 januari 2021. In 2020 zal worden besloten of gebruik wordt gemaakt 

van de mogelijkheid om het contract met Centric te verlengen of dat er een nieuw pakket wordt aanbesteed. 

Gedurende 2019 en 2020 vindt verdere ontwikkeling plaats in het E-HRM systeem en zal overgegaan worden 

op het product motion (als vervanger van “mijn P&O”) zodat P&O ook op het gebied van digitalisering verder 

wordt geprofessionaliseerd wat leidt tot een betere dienstverlening voor alle organisaties.  

 

Arbeidsparticipatie 

In 2018 en verder zijn garantiebanen een vast onderdeel van onze organisaties. De kosten voor deze functies 

dienen opgenomen te worden in de diverse begrotingen en dus ook bij de SK. Hierbij dient aangetekend te 

worden dat is gebleken dat het realiseren van garantiebanen bij de SK een uitdaging is. De SK heeft mogelijk 

geen werkzaamheden die passen bij de mensen die, conform de daarvoor gestelde regels, in aanmerking 

komen voor een garantiebaan. De SK blijft zich inspannen om invulling te geven aan deze opdracht. Financiële 

dekking is overigens niet voorzien.  

 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

Er is veel beweging op de arbeidsmarkt en het is steeds lastiger om de juiste mensen te vinden en om 

interessant te blijven voor medewerkers. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn is het voor de 

Kempengemeenten noodzakelijk hierop te investeren. Denk hierbij aan arbeidsmarktcommunicatie en 

branding van de organisatie. Er zal aandacht moeten worden besteed aan de wervingsteksten en de middelen 

die we inzetten om te werven. Tevens is het aantal vacatures binnen de Kempen zo groot dat investering in een 

systeem noodzakelijk is om het proces dusdanig in te richten dat kwaliteit gewaarborgd kan blijven.  

 

Het functieboek van de Kempengemeenten 

Al enkele jaren staat het functieboek van de Kempengemeenten ter discussie. In 2019 zullen de resultaten van 

de pilot bij het participatiebedrijf worden bekeken. Hier wordt geïnvesteerd in een landelijke 

functiesystematiek. Overstappen naar de landelijke systematiek biedt vele voordelen voor de organisaties, 

zoals objectieve indeling van taakbeschrijvingen en gebruik kunnen maken van een benchmark. Het zou een 

investering betekenen in 2020.  

 

Duurzame inzetbaarheid 

Ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers blijft een belangrijk thema. Duurzame inzetbaarheid is een 

individuele aangelegenheid, maar de uitkomsten ervan leveren een grote bijdrage aan de prestaties van een 

organisatie. Een duurzaam inzetbare medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, een werkend leven lang. 

De medewerker blijft zich ontwikkelen, zodat hij kan meebewegen met verandering en langer kan doorwerken. 

Daardoor is hij gelukkig in zijn werk en voegt zowel nu als in de toekomst waarde toe. 

Duurzame inzetbaarheid vraagt niet per se om nieuw beleid. Het gaat om het slim combineren en wellicht 

aanscherpen van bestaande HR-instrumenten. Het is hiervoor van belang om per organisatie de doelstellingen 

te definiëren. P&O is hiermee gestart en blijft hierop doorontwikkelen.  

 

Het goede gesprek 

Het bovenstaande onderwerp is een belangrijk onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende. 

In 2019 en verder in 2020 zal vanuit P&O intensief worden geadviseerd op deze onderwerpen. Hierbij wordt 

aangesloten bij de organisatievisies en MD-trajecten binnen de diverse organisaties.  

HR instrumenten zullen verder worden uitgewerkt, ontwikkeld en geïmplementeerd in de diverse organisaties, 

naar gelang de behoeften en passend binnen de dienstverlening.  
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MSP 

Het inzetten van tijdelijk personeel is regionaal aanbesteed via een MSP constructie
6
. Het is nog onduidelijk of 

deze overeenkomst doorloopt tot in 2020.  

 

Organisatie en formatie 

De inrichting van de beleidsvelden van de afdeling P&O is er op gericht om zoveel mogelijk uniform in te 

richten voor de aangesloten gemeenten en de SK. Afhankelijk van de keuzes die hierin mogelijk gemaakt 

worden past dit binnen de huidige formatie van P&O beleid en uitvoering.  

Met de steeds groter wordende vraag om diversiteit aan te brengen in processen en de keuze van de 

directeuren om beleidsonderwerpen niet regionaal, maar lokaal te willen oppakken, wordt het steeds lastiger 

om de gevraagde kwaliteit te leveren binnen de huidige formatie.  

 

De afdeling P&O is tot 2017 aangestuurd door een afdelingsmanager. De managementfunctie is tot 1 januari 

2017 tijdelijk vervuld (externe inhuur). Omdat besloten is tot het aanstellen van een directeur GRSK tot 2021 

kan ook in 2020 volstaan worden met het aansturen van het P&O team door een coördinator.  

 

 

                                                                 
6
  Managed Service Provider (of MSP) is een partij die de schakel vormt tussen de eigen organisatie en de leveranciers 

  van extern personeel. 
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Wat mag het kosten? 

Afdeling P&O € Rekening Begroting Begroot Wijziging
Gewijzigde 

Begroting
Begroot Wijziging  Begroting

LASTEN 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Loonkosten 608.641 641.064 661.545 12.794 674.339 661.545 39.765 701.310 701.310 701.310 701.310

Inhuur 43.566 21.000 21.000 0 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 21.000

Uitbesteed werk 87.282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personeelskosten 32.998 29.500 29.500 0 29.500 29.500 0 29.500 29.500 29.500 29.500

Huisvestingskosten 16.101 18.216 18.469 0 18.469 18.469 0 18.469 18.469 18.469 18.469

Organisatiekosten 28.996 127.158 129.658 0 129.658 119.658 2.000 121.658 121.658 121.658 121.658

Doorbelastingen

Doorbelastingen Staf 33.242 40.444 45.987 1.716 47.703 45.928 3.109 49.038 28.537 28.562 28.567

Doorbelastingen SSC 56.650 61.072 59.381 2.660 62.041 60.261 10.811 71.072 72.538 71.237 71.545

Onvoorzien -8.180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bezwaar ** 4.656 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Totaal lasten 903.951 939.454 966.540 17.171 983.711 957.361 55.685 1.013.047 994.012 992.737 993.050

BATEN

Baten van derden

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus 0 26.132 26.132 0 50.071 50.071 50.151 50.081 50.097

Dienstverlening aan Bergeijk (Centric) 10.134 13.134 13.134 0 13.134 13.134 0 13.134 13.134 13.134 13.134

Dienstverlening aan Bizob Oirschot 28.210 27.500 27.500 0 27.500 27.500 0 27.500 27.500 27.500 27.500

Totaal Baten van derden 38.344 40.634 40.634 26.132 66.766 40.634 50.071 90.705 90.785 90.715 90.731

Verhaal kosten van bezwaren ** 4.656 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Bijdragen gemeenten

Gemeente Bladel 154.590 155.570 154.606 -1.225 153.380 153.121 1.703 154.824 149.176 148.985 149.033

Gemeente Eersel 162.516 158.061 161.687 -1.360 160.328 160.121 11.271 171.392 166.190 165.973 166.028

Gemeente Oirschot 176.506 173.621 177.276 -1.556 175.719 175.546 -116 175.430 170.297 170.074 170.129

Gemeente Reusel-De Mierden 139.856 151.884 152.710 -1.435 151.274 151.202 1.281 152.484 148.929 148.732 148.780

Totaal bijdragen gemeenten 633.468 639.135 646.278 -5.576 640.702 639.991 14.140 654.131 634.592 633.763 633.971

Doorbelastingen afdelingen

SSC de Kempen 72.146 67.592 70.237 -853 69.384 69.508 -1.023 68.485 68.594 68.497 68.520

ISD de Kempen 100.723 102.867 111.494 -1.354 110.139 110.337 -7.543 102.794 102.957 102.812 102.846

Jeugdhulp 5.024 8.149 10.247 -124 10.122 10.140 -375 9.765 9.780 9.766 9.770

VTH 83.188 80.076 86.651 -1.053 85.598 85.752 416 86.167 86.304 86.183 86.211

Totaal doorbelastingen afdelingen 261.081 258.685 278.628 -3.385 275.243 275.737 -8.526 267.211 267.635 267.258 267.348

Totaal 937.549 939.454 966.540 17.171 983.711 957.361 55.685 1.013.047 994.012 992.737 993.050

Saldo lasten en baten 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0 0

Gerealiseerde resultaat 33.597

* := incidentele last / baat

Meerjarenraming 
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3.3 Afdeling Shared Service Center  

 

 

Inleiding 

Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten en de SK de ICT en levert landmeetkundige 

diensten alsmede een deel van het gegevensbeheer. Ook BIZOB en andere gemeenten zijn afnemer van 

diensten van het SSC. De ontwikkeling in technische mogelijkheden, in marktomstandigheden en in nieuwe 

wetgeving op landelijk niveau zorgen voor een voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld.  

 

Wat wil het SSC bereiken? 

SSC de Kempen wil een dienstencentrum zijn, dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, 

automatiserings-, en geo-gegevensbeheerdiensten. Daarnaast wil het SSC een informatiecentrum zijn op het 

gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden.  

 

Wat gaat het SSC daarvoor doen? 

Het SSC gaat in de planperiode: 

o Voorzien in de afgesproken basis-dienstverlening, inclusief updates en uitbreiding applicatie portfolio 

o Op natuurlijke momenten inzetten op harmonisatie van applicaties  

o Voortzetten van de doorontwikkeling van de eigen organisatie  

o Voorzien in maatwerk-dienstverlening op vraag van de deelnemers in de samenwerking of daarbuiten 

 

Ontwikkelingen 

 

Vorming Participatiebedrijf met dienstverlening door het SSC 

In de planontwikkeling voor het oprichten van het Participatiebedrijf Kempenplus is opgenomen, het 

voornemen om de afdeling SSC de ICT-dienstverlening te laten verzorgen. Daar worden de nodige 

voorbereidingen voor gedaan. Uiteindelijk zullen de voorstellen in deze vervat worden in een voorstel tot 

begrotingswijziging.  

Bij de start van Kempenplus, die beoogd is op 1 juli 2019, komt een deel van de doorbelasting van SSC aan de 

ISD te vervallen omdat accounts en werkplekken worden opgeheven. Bij Kempenplus worden accounts en 

werkplekken ingericht. Voorlopig betaalt Kempenplus een vergoeding die overeenkomt de vervallen 

doorbelasting aan ISD. Bij de start is daardoor geen financieel effect voor de deelnemende gemeenten. De 

nadere uitwerking van de dienstverlening en de bijdrage daarvoor door Kempenplus volgt in het tweede 

halfjaar van 2019.  

 

Ontwikkelingen binnen de overheid 

De overheid is sterk in beweging en hierdoor komen er de komende jaren nog veel veranderingen op de 

samenwerking en de gemeenten af. Goed is om te zien dat steeds meer van dergelijke ontwikkelingen 

regionaal dan wel landelijk worden opgepakt. Hoe zich dit financieel gaat vertalen is nog niet altijd duidelijk 

maar de volgende ontwikkelingen zijn zichtbaar. 

 

Informatieveiligheid en privacy 

Informatieveiligheid, privacy en digitale weerbaarheid zijn aan elkaar gerelateerde onderwerpen waarbij 

zorgvuldig omgaan met informatie centraal staat. De Kempengemeenten en de SK hebben een proces in gang 

gezet om dit in te bedden in de bedrijfsvoering. Hiervoor is een het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd 

en zal dit in 2019 leiden tot uitvoering van een programma van maatregelen. 

 

 



22 

 

Wetgeving inzake BAG 2.0 

BAG 2.0 (2020) gaat veranderingen met zich meebrengen in de registratie van gegevens. De volledige impact 

op de huidige processen, applicaties en koppelingen zoals naar de BGT en de WOZ is op dit moment nog niet 

bekend. Duidelijk is reeds dat er andere definities komen voor de geometrie in de BAG (wat wel en niet BAG is). 

De verwachting is dat er extra middelen nodig zijn voor BAG 2.0. Deze worden nu meegenomen in de 

bestaande GEO aanbesteding. 

 

Gemeentelijk Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) 

Gemeenten hebben VNG en KING in het kader van de Digitale Agenda 2020 (DA2020) de opdracht gegeven te 

werken aan meer collectiviteit op ICT-voorzieningen. De GGI creëert een veilige, samenhangende digitale 

infrastructuur waardoor data landelijk ontsloten kunnen worden. Het realiseren en gebruiken van het GGI is 

een meerjarig proces dat kan worden aangehaakt aan enerzijds de wettelijke wijzigingen en anderzijds aan de 

lokale ontwikkelingen. De onderdelen zullen in overleg met de gemeenten worden opgepakt.  

 

Nieuwe functionaliteiten op verzoek van de gemeenten 

In de Kadernota 2020 zijn door de deelnemende gemeenten initiatieven benoemd, die door het SSC uitgevoerd 

dienen te worden. Het betreft de onderstaande initiatieven: 

 

Berichtenbox Mijn Overheid 

De digitalisering van de poststromen door middel van de inzet van het digitaal verzenden via de ‘Berichtenbox’ 

van MijnOverheid vanuit het DMS van de vijf gemeenten. De kosten zijn onder te verdelen in een investering 

van € 100.000 en een exploitatie van € 20.000 . 

 

Digitaal ondertekenen 

Functionaliteit voor het digitaal ondertekenen van documenten, waar mogelijk geïntegreerd aangeboden in het 

documentcreatieproces. Waardoor documenten welke digitaal worden gemaakt digitaal kunnen blijven en toch 

rechtsgeldig ondertekend zijn. Inzet bij vijf gemeenten en de SK. De kosten zijn onder te verdelen in een 

investering van € 80.000 en een exploitatie van € 48.000 . 

 

Digitaal vergaderen 

Met de groei van gebruik wordt het zinvol de gebruikerskosten van lokaal naar centraal te halen en het gebruik 

in totaal af te kopen. Hierbij wordt breed gebruik gestimuleerd en kunnen we deze mogelijk in met onze 

gebruikersregisters synchroniseren. De kosten bedragen volgens raming € 60.000 per jaar. 

 

Centraliseren digitaal archief 

Vanuit Kempenstandaardisatie en administratieve efficiency stellen we voor deze kosten in de begroting van 

SSC op te nemen en niet langer door te belasten aan de vier deelnemende gemeenten. De kosten bedragen 

volgens raming € 6.000 per jaar. 

 

Doorontwikkelen procesautomatisering publiekszaken 

In het afgelopen jaar is besloten om de geautomatiseerde processen van publiekszaken verder uit te breiden. 

Dit heeft met name ook al zijn impact op de komende verkiezingen in 2019 en in de jaren vanaf 2020. De 

kosten bedragen € 21.850 jaarlijks. 

 

Structureel begroten van incidentele kosten vanaf 2022 

Binnen de begroting van het SSC is een aantal lasten begroot tot en met 2020,gelet op de onzekere uitkomsten 

van Veerkrachtig Bestuur. Dit betreft de volgende zaken:  

o Vernieuwing raadsinformatiesysteem structureel € 7.000 per jaar  

o AVG en informatiebeveiliging structureel € 30.000 per jaar  

o Multiservice voor ondernemers structureel € 7.500 per jaar  
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Organisatie en formatie  

 

Third Party Mededeling 

Het primaire doel van de TPM is een onafhankelijk en deskundig oordeel te krijgen over de betrouwbaarheid 

van de geïmplementeerde beheersmaatregelen rondom de diensten die SSC levert. Daarnaast is een TPM een 

instrument om de afdeling verder te professionaliseren en processen te structureren en te verbeteren. In het 

lopende accountantscontract is de uitvoering van een TPM opgenomen.  

 

Investeringen Technische infrastructuur (hardware en software) 

Gezien de vervangingscyclus van hardware en software staan er voor 2020 een aantal grote 

vervangingsinvesteringen op het programma. Daarbij worden een aantal kernelementen van onze 

infrastructuur vernieuwd. Hierbij is een belangrijk element dat er device onafhankelijkheid is van de 

achterliggende infrastructuur.  

 

In 2020 zijn investeringen in de software van € 455.000 begroot. Het betreft hier vooral nieuwe versies van 

bestaande software en daarnaast software op nieuwer ontwikkelingen.  

Op het terrein van hardware staat er in 2020 vervanging begroot voor een bedrag van € 955.000. Het betreft 

apparatuur die zich dan aan het einde van de technische levensduur bevindt. Naast de investeringen in de 

bestaande hardware zijn er investeringen opgenomen ten behoeve van het blussysteem voor een bedrag van € 

35.000.  

 

Begrotingswijziging 2019 (investeringen en exploitatie) 

De wereld van de ICT is kort cyclisch; de techniek van vandaag wordt bij wijze van spreken morgen weer 

verbeterd. Nieuwe wensen vanuit gemeenten en GRSK, maar ook ontwikkelingen vanuit de markt, techniek en 

beveiliging zorgen ervoor dat we in deze begroting ook nieuwe ontwikkelingen voorstellen. Bij het opstellen 

van de begrotingswijziging 2019 worden deze in 2 groepen gedeeld. Ontwikkelingen die nog niet zijn afgerond 

in 2018 en doorlopen in 2019 enerzijds en anderzijds autonome ontwikkelingen. 

 

Beveiliging van mobiele devices outside infrastructuur 

Het vinden van informatie wordt een steeds grotere uitdaging. Informatie is overal aanwezig in verschillende 

vormen en op verschillende apparaten. Daarbij komen ook elementen als versiebeheer en verscheidenheid van 

gebruikers(groepen). Met name de combinatie tussen de aanwezigheid van informatie op verschillende 

apparaten buiten onze directe infrastructuur is dit vanuit informatiebeveiliging een aandachtspunt. Door de 

vertraging in de aanbesteding van het nieuwe telefonieconcept is dit samenhangende onderdeel nog niet 

geïmplementeerd. Er zal geïnvesteerd dienen te worden in technische oplossingen om data te beschermen bij 

geval van vermissing en/of diefstal van mobiele apparaten. Deze kosten bedragen structureel € 15.000 per jaar. 

De investering in 2019 bedraagt € 30.000.  

 

Vervanging vaste telefonie 

Zoals in de tussentijdse rapportage 2018 gemeld gaat de implementatie van de vaste telefonie uitgevoerd 

worden in 2019. Het krediet van € 160.000 is niet besteed in 2018 door de latere implementatie en zal in 2019 

gebruikt worden. De genoemde investering is bedoeld voor de mobiele devices en de indoordekking van de 

telefonieoplossing. Naast het doorschuiven van de investeringen naar 2019 zullen de structurele 

exploitatielasten toenemen met € 198.000 .  

 

Vervanging airco’s voor productie- en uitwijk locaties 

Op beide locaties is gestart met het vervangen van de airco’s. Deze activiteiten zijn nog niet afgerond in 2018 

en lopen door in 2019. Het restkrediet € 29.000 zal dan ook opgenomen dienen te worden binnen de begroting 

van 2019. 
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Software bestuurlijk proces 

In samenspraak met de bestuurlijke ondersteuning is er gekozen voor een uniforme oplossing binnen de 

Kempengemeenten op het vlak van een digitale vergadertool en ondersteuningstool voor de griffie. De 

implementatie loopt gefaseerd en zal ook in 2019 plaats vinden. Hierdoor zal het restkrediet uit 2018 € 18.000 

worden toegevoegd aan het krediet 2019. 

 

Implementatie Office 365 

Door de verandering in de licentiestructuur van de leverancier van de Office 365 oplossing heeft dit gevolgen 

gehad op het investeringsvolume in 2018. Er is in 2018 een krediet voor een bedrag van € 270.000 onbenut 

gebleven. In de loop van 2019 worden de financiële gevolgen van de implementatie office 365 nader in kaart 

gebracht. Daarbij komen de investeringen en de jaarlijkse exploitatielasten in beeld. Vooralsnog wordt het 

krediet van € 270.000 gehandhaafd. In een volgend voorstel tot begrotingswijzigingen wordt de ontwikkeling 

hierin opgenomen.  

  

Vervanging voertuigen landmeetkunde 

De vervanging van de voertuigen ten behoeve van het landmeten wordt gezien de staat hiervan met 2 jaren na 

achteren geschoven. Het bedrag van € 35.000 wordt verschoven naar 2021.  

 

Nieuwe ontwikkelingen 2019 

In de begroting 2020 en verder zijn een aantal voorstellen opgenomen, die onderstaand worden toegelicht. Bij 

het vaststellen van de Kadernota werden deze initiatieven als A-voorstellen gekwalificeerd.  

 

eIDAS webdiensten voor burgers in Europa. 

Met eIDAS worden webdiensten voor burgers in heel Europa toegankelijk, conform Europese regels. De kosten 

voor deze service aan de burgers is € 13.600 . 

 

Testomgeving procesautomatisering publiekszaken 

De inrichting van een testomgeving voor de authenticatiemiddelen is een vereiste voor publiekszaken. Dit zal in 

2019 gerealiseerd dienen te worden en is begroot op € 10.000 per jaar en € 2.000 eenmalig. 

 

Procesondersteuning suite informatiemanagement 

Door het inzetten van procesondersteuning bij het genereren van management informatie wordt het mogelijk 

om effectiever te sturen op ontwikkelprocessen. De kosten hiervoor zijn € 9.000 . 

 

Risico’s 

Geo-aanbesteding 

Binnen het domein van de geografische informatievoorziening is er een aanbesteding gestart die voor de 

komende jaren moet leiden tot een strategische partner. Hiermee ontstaat zekerheid in doorontwikkeling 

binnen het taakveld. Voor 2019 zal dit mogelijk leiden tot hogere kosten gezien de implementatie van de 

software van de winnaar uit de aanbesteding. Deze hogere eenmalige kosten van installaties en updates zijn 

niet meegenomen aangezien deze nog niet inzichtelijk zijn. Door de langere doorlooptijd die de innovatieve 

aanbesteding heeft gekost is er ook in 2019 nog budget nodig voor de externe ondersteuning.  

 

Omgevingswet 

De invoering van de Omgevingswet heeft ook gevolgen voor SSC. Deze ontwikkeling werd vorig jaar reeds 

gemeld in de Kadernota. Dit is primair voor de afdelingen VTH en de ruimtelijke afdelingen van de gemeenten 

een uitdaging, maar te verwachten is dat voor het informatiserings- en het automatiseringsaspect het SSC 

hierin zal faciliteren. Er is een Kempenbrede projectgroep samengesteld waar ook vanuit het SSC aan wordt 

deelgenomen. Het initiatief op dit onderwerp is bij de gemeenten belegd.
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Wat mag het kosten? 

Afdeling SSC de Kempen € Rekening Begroting Begroot Wijziging
Gewijzigde 

Begroting
Begroot Wijziging  Begroting

LASTEN 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Loonkosten 1.881.074 2.508.777 2.589.242 48.373 2.637.615 2.589.242 146.116 2.735.358 2.735.358 2.735.358 2.735.358

Inhuur 594.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inhuur externen ten behoeve van maatwerk 159.222 120.000 120.000 0 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000 120.000

Uitbesteed werk 36.070 36.070 0 36.070 36.070 0 36.070 36.070 36.070 36.070

Personeelskosten 113.637 92.383 92.383 0 92.383 92.383 0 92.383 92.383 92.383 92.383

Huisvestingskosten 89.428 100.000 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000

Organisatiekosten 178.403 70.071 76.571 0 76.571 76.571 0 76.571 76.571 76.571 76.571

Exploitatielasten ICT

IT-Software 1.966.062 2.218.590 2.284.190 0 2.284.190 2.279.090 30.000 2.309.090 2.309.090 2.249.590 2.249.590

IT-Hardware 866.787 818.820 830.320 198.000 1.028.320 830.320 211.000 1.041.320 1.041.320 1.041.320 1.041.320

Totaal exploitatielasten ICT 2.832.849 3.037.410 3.114.510 198.000 3.312.510 3.109.410 241.000 3.350.410 3.350.410 3.290.910 3.290.910

Geo - Dienstverlening 94.940 119.100 119.100 0 119.100 119.100 0 119.100 119.100 119.100 119.100

Nieuwe ontwikkelingen

eIDAS webdiensten voor burgers in heel Europa 0 13.600 13.600 0 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600

Testomgeving procesautomatisering publiekszaken 0 12.000 12.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Procesondersteuningsuite informatiemanagement 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Berichtenbox MijnOverheid 0 0 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Digitaal ondertekenen 0 0 0 0 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000

Digitaal vergaderen 0 0 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Centraliseren kosten dossiergericht digitaal archief 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Aanschaf modules i-burgerzaken 0 21.850 21.850 0 21.850 21.850 21.850 21.850 21.850

Formatie-uitbreiding  1 fte t.b.v. Kempenplus **

Doorbelastingen

Doorbelastingen P&O 72.146 67.592 70.237 -853 69.384 69.508 -1.023 68.485 68.594 68.497 68.520

Doorbelastingen Staf 265.939 323.549 349.502 36.896 386.398 349.056 72.667 421.723 245.419 245.634 245.680

Kapitaallasten 1.044.248 925.014 991.883 -117.951 873.932 1.036.084 -31.985 1.004.099 1.065.525 1.035.577 1.065.945

Totaal lasten 7.325.959 7.399.966 7.659.498 220.914 7.880.413 7.697.425 608.225 8.305.649 8.190.879 8.101.551 8.131.988

BATEN

Baten van derden

Geodienstverlening 256.137 232.500 232.500 0 232.500 232.500 0 232.500 232.500 232.500 232.500

Dienstverlening aan Bizob via Oirschot 42.323 35.000 35.000 0 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 35.000

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus 0 86.737 86.737 0 215.605 215.605 218.840 214.037 215.917

Overige baten van derden 76.003 30.000 30.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 30.000

Vergoeding inzet 1 fte door Kempenplus **

Totaal baten van derden 374.462 297.500 297.500 86.737 384.237 297.500 215.605 513.105 516.340 511.537 513.417

Bijdragen gemeenten

Gemeente Bergeijk 1.200.893 1.212.405 1.253.255 21.410 1.274.665 1.258.093 44.739 1.302.832 1.274.159 1.263.982 1.266.764

Gemeente Bladel 1.308.380 1.314.625 1.360.998 22.710 1.383.708 1.366.102 38.457 1.404.559 1.374.554 1.365.075 1.366.621

Gemeente Eersel 1.325.330 1.334.499 1.301.420 20.318 1.321.738 1.306.299 88.426 1.394.725 1.365.464 1.352.708 1.357.078

Gemeente Oirschot 1.287.844 1.288.246 1.458.281 23.467 1.481.747 1.464.879 25.582 1.490.461 1.464.111 1.449.660 1.454.241

Gemeente Reusel-De Mierden 932.743 1.037.161 1.057.442 21.275 1.078.718 1.063.160 40.622 1.103.782 1.086.669 1.075.583 1.078.918

Totaal bijdragen gemeenten 6.055.190 6.186.937 6.431.396 109.180 6.540.576 6.458.534 237.826 6.696.360 6.564.958 6.507.008 6.523.622

Doorbelastingen afdelingen

ISD de Kempen 325.427 421.704 363.226 13.347 376.572 368.082 99.949 468.031 475.053 464.626 468.708

P&O de Kempen 56.650 61.072 59.381 2.660 62.041 60.261 10.811 71.072 72.538 71.237 71.545

Jeugdhulp 157.516 149.397 204.033 -689 203.344 205.289 14.096 219.385 219.301 212.030 216.579

VTH 269.577 283.356 303.963 9.679 313.642 307.759 29.938 337.697 342.689 335.113 338.117

Totaal doorbelastingen afdelingen 809.170 915.529 930.603 24.997 955.600 941.391 154.794 1.096.185 1.109.581 1.083.006 1.094.949

Totaal baten 7.238.822 7.399.966 7.659.499 220.914 7.880.413 7.697.425 608.225 8.305.649 8.190.879 8.101.551 8.131.988

Saldo lasten en baten 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0

Gerealiseerde resultaat -87.136 

* := incidentele last / baat

2.019 2.020

**   Kempenplus heeft de lasten van 1 fte Voorlopig begroot op 70.000 euro structureel. Doorbelasting  per useraccount 3.310 3.424

De dienstverlening door SSC aan Kempenplus wordt nader uitgewerkt in een DVO. Doorbelasting  per werkstation 1.859 1.900

De lasten die uit dien hoofde gaan ontstaan worden gedekt uit een baat bij het SSC.

Bij  IT-software is conform de Kadernota 2020 in totaal voor  52.000 euro incidenteel  begroot voor de jaren 2019 tot en met 2021. 

Meerjarenraming 
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3.4 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening 

 

Inleiding 

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening ontstaat medio 2019 door samenvoeging van onderdelen van de 

voormalige Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen en de afdeling Jeugdhulp.  

 

De afdeling voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma’s uit op het gebied van het sociale 

domein. Dit zijn: 

o Bijzondere bijstand en minimaregelingen (tot en met het besluit in de frontoffice) 

o Schuldhulpverlening 

o Wet Maatschappelijke Ondersteuning (front- en backoffice) 

o Individuele voorzieningen 

o Sociaal Raadsliedenwerk 

o Jeugdwet (frontoffice en backoffice) 

 

Voor de vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden voert de afdeling 

Maatschappelijke Dienstverlening de Jeugdwet uit in het Centrum voor Jeugd en Gezin Plus (CJG+ de Kempen).  

 

Deze begroting beperkt zich tot de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. 

Programmakosten vallen buiten deze begroting en worden op basis van werkelijke inzet afgerekend per 

gemeente. Algemene kosten zoals de kosten die gepaard gaan met de formatie, huisvesting, innovatie en 

organisatiekosten maken deel uit van deze begroting voor de bedrijfsvoering. 

 

Ontwikkelingen  

Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) gewijzigd. Elke inwoner betaalt maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Dit heeft een aanzuigende 

werking op het beroep dat gedaan wordt op maatwerkvoorzieningen van de Wmo, zowel in de bedrijfsvoering 

(extra capaciteit wordt ingezet voor het verwerken van alle meldingen en aanvragen). Ook wordt hierdoor druk 

op de programmakosten verwacht. 

 

Voor de schuldhulpverlening is een wetsvoorstel gereed voor het zogenaamde adviesrecht van gemeenten aan 

rechtbanken bij verzoeken tot beschermingsbewind. De bedoeling van dit wetsvoorstel is dat de rechtbank bij 

een verzoek tot beschermingsbewind zich eerst tot de gemeente wendt voor een advies. De gemeente kan dan 

aangeven, dat er voor de betreffende verzoeker een ander, minder zwaar alternatief passend is (met name 

budgetbeheer). De rechtbank neemt dit advies dan mee in zijn overwegingen. Dit adviesrecht kan tot een 

grotere behoefte aan schuldhulpverlening gaan leiden omdat dit leidt tot meer werkzaamheden. Tegelijkertijd 

zien we dat het aantal schuldhulpdossiers is teruggelopen de afgelopen jaren met als een van de oorzaken een 

economisch herstel. Tenslotte is op dit terrein een ontwikkeling aangekondigd dat de Kredietbank West 

Brabant niet langer de diensten verleent, waardoor onderzocht is hoe de dienstverlening van de Kredietbank 

voortgezet kan worden. Dit werk kan door de eigen schuldhulpverleners worden voortgezet. In dat geval 

verschuiven programmakosten van gemeenten naar de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke 

Dienstverlening.  

 

Op het gebied van de Jeugdwet, die in 2015 is ingevoerd, worden er, behalve een wijzing voor het 

woonplaatsbeginsel (onderdeel programmakosten) op dit moment nog geen majeure wijzigingen in de wet- en 

regelgeving verwacht voor het jaar 2020.  
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Het oorspronkelijke dienstverleningsmodel en Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp Kempengemeenten (MJBK) is 

vastgesteld voor het tijdvak van vier jaar vanaf 2015. Vanaf 2020 geldt, na een overgangsjaar, een nieuw 

Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp Kempengemeenten. 

 

Het contract met Combinatie Jeugdzorg voor de bemensing van de jeugdhulpteams loopt af per 1-1-2020. Het 

vervolg is in beeld gebracht en zal in de loop van 2019 tot besluitvorming leiden.  

 

 

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken? 

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening heeft tot doel het verlenen van een optimale dienstverlening aan 

de inwoners van de Kempengemeenten voor de taken waaraan de afdeling uitvoering aan geeft in opdracht 

van de Kempengemeenten. De inzet is daarbij gericht op het bevorderen en maximaliseren van de 

zelfredzaamheid van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning.  

We staan zo veel als mogelijk voor een integrale benadering, zodat de taken in het kader van de drie 

decentralisaties zo efficiënt en zo cliëntgericht mogelijk worden uitgevoerd. Binnen de dienstverlening staat de 

inwoner centraal. Dit kenmerkt zich door een integrale benadering (3D), een actieve opstelling, een 

cliëntgerichte effectieve en efficiënte werkwijze met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden, wensen 

en belangen.  

 

 

Wat gaat de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening daar voor doen? 

Voor de nieuwe afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden de taken van de voormalige ISD de Kempen 

die niet mee gaan naar het Participatiebedrijf, samengevoegd met de taken van de afdeling Jeugdhulp. Ook de 

voor de uitvoering benodigde middelen worden daarvoor bij elkaar gevoegd van Jeugdhulp en ISD en 

ondergebracht bij de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Vanuit de afdeling wordt uitvoering gegeven 

aan de taken in opdracht van de Kempengemeenten.  

 

Vanuit de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden de backoffice taken uitgevoerd door een 

Bedrijfsbureau, welke een deel vormt van de afdeling. De afdeling kent als het ware drie clusters van waaruit 

de dienstverlening plaatsvindt: 

o Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo, Schuldhulpverlening, Sociale Raadslieden en bijzondere 

bijstand) 

o Jeugdhulp (Toegang en ondersteuning) 

o Bedrijfsbureau (backoffice, applicatiebeheer, administratie, informatie en bereikbaarheid). 

 

Daarnaast is de afdeling voorzien van een team (financieel) beleidsmedewerkers voor de verschillende taken, 

kwaliteitsmedewerkers en juridische medewerkers. Ook is er managementondersteuning georganiseerd.  

 

De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis Bladel (52 werkplekken). De totale organisatie van de afdeling 

ziet er als volgt uit:  
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Strategische personeelsplanning en opleidingsplan 

Met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering is het van belang om de juiste en passende kennis en 

kunde te kunnen inzetten. Hiervoor wordt een strategische personeelsplanning ontwikkeld en is een 

strategisch opleidingsplan in beeld gebracht. De volgende onderwerpen vergen specifieke aandacht:  

 

• Digitalisering dossiers  

• Implementatie van digitaal werken en archiveren  

• Implementatie Lean Management bedrijfsvoering van de gehele afdeling.  

 

Begin 2018 is besloten om de optimalisatie van de bedrijfsvoering en waar mogelijk ook de verdere 

professionalisering, op te nemen in de bedrijfsplannen en implementatieplannen van het nog op te richten 

Participatiebedrijf en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Vanaf het laatste kwartaal 2017 is gewerkt 

aan continue procesoptimalisatie met behulp van Lean Management. In het kader van verdere digitalisering in 

de samenwerking binnen het Sociaal Domein is een aanpassing nodig ten behoeve van de Suite4Sociale Regie.  

 

De verdere professionalisering bij de frontoffice vindt plaats door een extra scholing op het gebied van 

telefonische gesprekstechnieken voor het Sociaal Domein. 

 

Interne Controle 

De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zet een ontwikkeling in gang om de interne controle, door te 

ontwikkelen naar een wijze van werken gericht op het reduceren van risico’s. Het kwaliteitsmanagement wordt 

vergroot. Vanuit de te bereiken doelen zullen de tactische en operationele risico’s worden geformuleerd zodat 

de afdeling ingericht kan worden op de beheersing van de processen en de risico’s. 

Ieder kwartaal wordt na afronding van de interne controle gedurende het verantwoordingsjaar vastgesteld of 

en in hoeverre de afdeling adequaat functioneert gericht op de te bereiken doelen, rekening houdend met de 

concreet geïdentificeerde risico’s.  
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Bemensing Jeugdhulpteams CJG+ 

Alle teams van CJG+ werden vanaf 1 januari 2015 bemenst door Combinatie Jeugdzorg. In 2016 is het contract 

met Combinatie Jeugdzorg verlengd voor de maximale termijn van drie jaar, van 2017 tot en met 2019. De 

oriëntatie op het vervolg voor de invulling van de bemensing van de teams leidt tot een nieuwe constructie. 

Continuïteit van de dienstverlening wordt geboden binnen de daarvoor vastgestelde kaders.  

 

Wat mag het kosten? 

In voorgaande jaren is gebleken dat de Jeugdhulp in de Kempen een groter aantal ondersteuningsvragen voor 

het CJG+ met zich mee bracht, dan waar bij aanvang in was voorzien. Naar verwachting neemt het grote aantal 

vragen ook de komende jaren niet af, omdat het CJG+ dichtbij aanwezig is en een steeds grotere bekendheid 

krijgt, ook bij alle samenwerkingspartners. Dit is tevens een gevolg van de praktiserende visie “dichtbij, in 

samenhang en effectief”. De complexiteit van de ondersteuningsvragen neemt tegelijk toe, zo is de ervaring 

van de afgelopen jaren.  

De formatie dient passend te zijn bij het aantal ondersteuningsvragen (formatienormatiek). Met de huidige 

begroting van de formatie voor jeugdhulp consulenten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening kan 

niet voorzien worden in de verwachte vraag naar dienstverlening. Er is een totale bemensing van de teams op 

het niveau van minimaal 28-30 fte structureel nodig.  

Het voorstel is om het budget voor de formatie van de Jeugdhulpteams te begroten op het totale niveau van de 

lasten in 2017 en 2018. In deze begroting is conform de Kadernota 2020 de formatie van de jeugdhulpteams 

alleen voor het jaar 2019 verhoogd. Komende periode wordt aan het bestuur een voorstel voorgelegd met een 

reële inschatting van de lasten voor de komende jaren.  

 

Ondersteuningsvragen kunnen bij voldoende bezetting in de teams snel en adequaat worden opgepakt 

waardoor de problematiek klein blijft. Dit heeft conform de visie een gunstig effect op uitgaven aan de 

specialistische zorg/jeugdhulp van individuele Kempengemeenten (programmakosten). De totale kosten voor 

gemeenten bestaan uit programmakosten en bedrijfsvoeringkosten. Een groot deel van de bedrijfsvoering 

kosten gaat aldus uit naar de bemensing van de teams. Minder specialistische hulp leidt, naar alle 

waarschijnlijkheid, op termijn tot lagere kosten (bedrijfsvoering kosten + programmakosten) voor gemeenten. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het transformatieproces pas na meerdere jaren tot effecten leidt. 

 

Preventieve inzet kan het aantal vragen aan CJG+ beïnvloeden (minder vragen) en kan bijdragen aan minder 

programmakosten.  

 

Kwaliteitsmedewerker Jeugdhulp  

Voor het onderdeel Jeugdhulp is een behoefte aan een kwaliteitsmedewerker in het kader van rechtmatigheid 

en doelmatigheid. Momenteel worden deze taken door zowel beleidsmedewerkers als coördinatoren 

uitgevoerd hetgeen leidt tot onevenredig hoge werkdruk. De kosten van het aantrekken van een 

kwaliteitsmedewerker bestaan uit de formatiekosten van 0,8 fte. Structureel dient rekening gehouden te 

worden met € 55.000 hogere lasten.  

 

Structureel begroten van dienstverlening  

Met het vaststellen van de Kadernota heeft het algemeen bestuur bij onderstaande posten aangegeven dat 

deze structureel begroot dienen te worden. Tot nu toe waren deze begroot tot en met het jaar 2020. 

1. Versterken van de teams 

Op basis van het Meerjaren Beleidskader 2015-2019 heeft CJG+ de maatschappelijke effecten 

gemeten in 2017. Een van de resultaten van de effectmeting (Rekenkameronderzoek) is een 

aanbeveling om kwantitatief meer inzet te leveren op het gebied van preventie en samenwerking met 

de aandachtsgebieden. Deze aanbeveling heeft een kostenverhogend effect voor de bezetting van de 

Lokale ondersteuningsteams. Deze aanbeveling wordt o.a. uitgewerkt in een proeftuin voor 
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verbeterde samenwerking met huisartsen en een bredere uitrol van het programma PACT. De lasten 

van dit voorstel worden vanaf 2018 begroot op € 60.000 per jaar. 

2. Uitbreiding front office; administratie 

De formatie die vanaf 2019 structureel benodigd zal zijn wordt opnieuw vastgesteld. Hierop 

vooruitlopend wordt een uitbreiding van 0,68 fte voorgesteld om de werkzaamheden volgens de 

wettelijke bepalingen tijdig en correct te verzorgen. De lasten van dit voorstel zijn begroot op € 

37.000. 

3. Uitvoering preventieplan jeugdhulp 

Preventieve inzet kan het aantal vragen aan CJG+ beïnvloeden (minder vragen)en kan bijdragen aan 

minder programmakosten. Nog meer dan voorgaande jaren dient de preventieve kant van de 

ondersteuning ingezet en verder ontwikkeld te worden. E-health, digitale dossiers en aansluiten op 

(landelijke) platforms zoals Buurtgezinnen.nl behoort ook hiertoe. Een in 2018 ontwikkeld preventief 

Jeugd-hulpplan wordt uitgevoerd. De lasten van dit voorstel zijn € 75.000 per jaar.  

 

Invoering abonnementstarief Wmo (A)  
Extra kosten gaan ontstaan door het invoeren van het 'abonnementstarief' van 17,50 euro (per 1 januari 2019). 

Dit zal leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast 

de lagere opbrengst aan eigen bijdragen. Dit betekent niet alleen een toename in de programmakosten maar 

ook in de bedrijfskosten (FTE), daar deze maatregel zal leiden tot meer meldingen van inwoners dus meer 

meldingsgesprekken (lees huisbezoeken) en daaruit volgende aanvragen Wmo. Dit betekent toename 

werkzaamheden voor Wmo consulenten en uitvoeringsmedewerkers.  

M.b.t. de programmakosten wordt gemiddeld uitgegaan van toename van 7%. De verwachting voor toename 

bedrijfsvoeringskosten is 5%. (€ 38.000) Dit zijn onontkoombare kosten. 

 

Lidmaatschap NVVK 

Bij de nieuwe ontwikkelingen wordt het lidmaatschap van Nederlandse vereniging van kredietbanken als advies 

opgevoerd. De jaarlijkse kosten bedragen € 12.000. Voor de dienstverlening van de vijf Kempengemeenten 

(uitgevoerd in delegatie door ISD De Kempen) vindt momenteel geen audit plaats en wordt de dienstverlening 

niet volledig geborgd door het lidmaatschap van de branchevereniging (lees: NVVK). In het kader van verdere 

professionalisering dient gestreefd te worden naar uitvoering binnen de gedragscode schuldhulpverlening en 

ligt een lidmaatschap van de NVVK voor de hand. Het lidmaatschap is een waarborg voor burgers, schuldeisers, 

bewindvoerders en andere relevante partijen. Daarnaast draagt de NVVK middels haar verplichte 

bijscholingsdagen voor professionals schuldhulpverlening, bij aan het waarborgen van de kwaliteit van 

dienstverlening. 
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Wat mag het kosten?  

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening € Rekening Begroting Begroot Wijziging
Gewijzigde 

Begroting
Begroot Wijziging  Begroting

LASTEN 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Loonkosten
2.835.090 4.222.671 4.073.077 -716.241 3.356.836 4.092.477 -1.399.616 2.692.860 2.692.860 2.692.860 2.692.860

Uitvoering bestuursopdracht PW  0 488.997 627.765 -313.883 313.883 0 0 0 0 0 0

Formatie uitvoering WSP 0 58.000 58.000 -29.000 29.000 0 0 0 0 0 0

Inhuur
2.008.460 91.400 91.400 -15.350 76.050 91.400 -30.700 60.700 60.700 60.700 60.700

Uitbesteed werk
1.501.276 1.710.521 1.777.021 0 1.777.021 1.777.021 0 1.777.021 1.777.021 1.777.021 1.777.021

Personeelskosten
153.252 121.000 121.000 -22.342 98.658 121.000 -44.684 76.316 76.316 76.316 76.316

Huisvestingskosten
213.046 198.584 198.584 -53.220 145.364 198.584 -106.440 92.144 92.144 92.144 92.144

Organisatiekosten
306.278 350.437 395.937 -68.925 327.012 354.337 -108.250 246.087 281.087 246.087 246.087

Flexibele schil
** 502.270 950.000 500.000 500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000 500.000

Doorbelastingen
993.401 1.226.961 1.302.458 -13.254 1.289.204 1.306.838 52.539 1.359.377 1.235.290 1.217.594 1.226.297

Kapitaalslasten 17.615 7.402 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwe ontwikkelingen

Kosten lidmaatschap NVVK
0 0 0 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Uitbreiding formatie Wmo  a.g.v. abonnementstarief 
0 0 0 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000

Tijdelijke formatie Pw verlengen met 1 jaar 
* 0 0 0 144.500 144.500 0 0 0 0 0 0

Kwaliteitsmedewerker Jeugd (0,8 fte)
0 0 0 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000

Onvoorzien
17.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten
8.548.304 9.425.973 9.145.242 -482.715 8.662.527 8.441.656 -1.532.151 6.909.505 6.820.419 6.767.723 6.776.425

BATEN

Baten van derden

Werk voor derden o.a. WMO consulenten 150.733 95.000 95.000 0 95.000 95.000 0 95.000 95.000 95.000 95.000

Baten t.b.v. Beschermd Wonen 8.500 25.000 25.000 0 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

Bijdrage  Oirschot o.b.v. DVO 0 64.438 64.438 0 64.438 64.438 0 64.438 64.438 64.438 64.438

Baten overige 78.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal baten derden 237.345 184.438 184.438 0 184.438 184.438 0 184.438 184.438 184.438 184.438

Vergoeding kosten  WSP door WVK 51.343 58.000 58.000 -29.000 29.000 0 0 0 0 0 0

Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW 0 0 0 0 0

Gemeente Bergeijk * 92.681 129.406 166.127 -83.064 83.064

Gemeente Bladel * 100.693 140.590 180.487 -90.244 90.244

Gemeente Eersel * 92.311 128.887 165.464 -82.732 82.732

Gemeente Reusel-De Mierden * 64.541 90.114 115.687 -57.844 57.844

Totale bijdragen  bestuursopdracht PW 350.226 488.997 627.765 -313.883 313.883

Bijdragen gemeenten en afdelingen

Gemeente Bergeijk 1.949.545 2.060.081 1.958.609 9.211 1.967.820 1.955.851 -297.776 1.658.074 1.632.419 1.621.097 1.623.153

Gemeente Bladel 2.127.699 2.268.959 2.151.314 10.765 2.162.079 2.147.984 -316.736 1.831.248 1.803.176 1.790.787 1.793.037

Gemeente Eersel 1.603.967 1.824.902 1.725.225 1.599 1.726.824 1.720.255 -315.392 1.404.863 1.378.792 1.367.287 1.369.376

Gemeente Oirschot 1.059.480 1.031.478 996.986 -163.808 833.179 993.410 -386.548 606.862 615.656 606.156 607.014

Gemeente Reusel-De Mierden 1.073.744 1.263.557 1.197.342 2.401 1.199.743 1.194.157 -215.700 978.457 960.375 952.395 953.844

Afdeling Jeugdhulp 158.717 245.562 245.562 0 245.562 245.562 0 245.562 245.562 245.562 245.562

Totale bijdragen gemeenten en afdelingen 7.973.152 8.694.538 8.275.039 -139.832 8.135.207 8.257.218 -1.532.151 6.725.067 6.635.981 6.583.285 6.591.987

Totaal baten 8.612.067 9.425.973 9.145.242 -482.715 8.662.527 8.441.656 -1.532.151 6.909.505 6.820.419 6.767.723 6.776.425

Saldo lasten en baten 0 -0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 0

Gerealiseerde resultaat 63.762

** Flexibele schil is voor 2019 eenmalig met 500.000 euro verhoogd. Dat deel is incidenteel. 

Meerjarenraming 
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3.5 Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

 

 

Inleiding 

Sinds 1 april 2016 voert de afdeling VTH, voor de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden de 

taken uit op het gebied vergunningverlening, toezicht en handhaving. De organisatie van de afdeling is 

verdeeld over drie teams: Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Beleid & Juridisch. 

 

 

Wat wil de afdeling VTH bereiken? 

De doelen van de afdeling VTH zijn als volgt: 

o behouden en verder verbeteren van de Kwaliteit van de producten en diensten 

o verminderen van de Kwetsbaarheid van de deelnemende gemeenten 

o besparing van Kosten door het behalen van efficiencyvoordelen 

o zo veel als mogelijk invulling blijven geven aan de lokale Kleur  

o het benutten van de Kansen die de samenwerking op het terrein van de VTH taken biedt.  

 

Daarnaast zet de afdeling VTH zich in voor een verdere verbetering van de samenwerking met de 

opdrachtgevende gemeenten.  

 

Wat gaat de afdeling VTH daar voor doen? 

Het belangrijkste is dat de afdeling VTH invulling geeft aan het vastgestelde integraal Uitvoeringsprogramma 

VTH en de dagelijks door de afdeling VTH te ontvangen verzoeken en aanvragen verwerkt.  

 

 

Omgevingswet 

De omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Het jaar 2020 wordt dus hét jaar van 

de voorbereiding op deze nieuwe wet.  

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft consequenties voor 

de afdeling VTH. De wetgeving heeft gevolgen voor een groot gedeelte van het dagelijkse werk. Voor de 

afdeling VTH moet geïnvesteerd worden in opleidingen van personeel, het herzien van vele werkprocessen, 

inclusief sjablonen, dienstverleningsovereenkomsten en werkafspraken en de aanschaf van aangepaste 

software (via SSC) en de implementatie hiervan. De exacte gevolgen voor de afdeling VTH zijn nog niet bekend, 

terwijl in 2019 en 2020 wel gestart moet worden met de voorbereiding en implementatie. Hiervoor zijn 

financiële middelen nodig. 

 

Een voorlopige schatting van de benodigde middelen is gebaseerd op de volgende inzet: 

o Inhuur van een projectleider implementatie (0,5 fte), voor de duur van 18 maanden (9 maanden voor 

inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 9 maanden daarna). Kosten ca € 105.000,-. 

o Inhuur van functionele projectassistenten (0,6 fte), voor de duur van 18 maanden (9 maanden voor 

inwerkingtreding van de nieuwe wet tot 9 maanden daarna). Kosten ca € 113.400,-. 

o Opleidingen. Deze kunnen worden bekostigd uit het bestaande opleidingsbudget. 

o Frictiekosten als gevolg van mogelijke taakverschuivingen (hangt samen met ambitieniveau 

gemeenten).  

 

Vooralsnog is door de deelnemende gemeenten aangegeven dat de afdeling VTH hiervoor geen budget 

beschikbaar krijgt, maar dat de kosten moeten worden gefinancierd uit de, in iedere gemeente afzonderlijk 

opgenomen, projectbudgetten. Over de wijze waarop deze kosten dan over de VTH gemeenten moeten 
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worden verdeeld en welke factuur de afdeling VTH bij welke gemeente kan indienen moeten de nodige 

afspraken gemaakt. Voor de afdeling VTH is het van belang dat er één plaats/organisatie is waar de facturen 

kunnen worden ingediend. 

 

De komende jaren zullen investeringen noodzakelijk zijn in automatisering. Deze investeringen komen aan de 

orde via de afdeling SSC de Kempen. De afdeling VTH de Kempen merkt hierbij op dat de huidige 

informatievoorziening niet toekomstbestendig lijkt. Vooral het doorontwikkelen en ‘in de lucht houden’ van 

bijvoorbeeld vier Squit XO’s in de huidige omgeving, met de impact van de Omgevingswet, acht de afdeling VTH 

zonder investeringen niet realistisch.  

 

 

Wet private kwaliteitsborging in de bouw 

In 2017 werd de invoering verwacht van de Wet private kwaliteitsborging in de bouw. Deze wet regelt dat een 

aantal taken van VTH, met name op het gebied van bouwtoezicht, worden ondergebracht in de particuliere 

sector. Daar zullen gecertificeerde partijen, private kwaliteitsborgers, het toezicht gaan uitvoeren. 

De wet is echter door de Eerste Kamer aangehouden en voor aanpassing teruggestuurd naar de Tweede 

Kamer. Daar is inmiddels een gewijzigde tekst aangenomen en op dit moment is de planning dat deze wet 

tegelijk met de Omgevingswet (januari 2021) in werking zal treden. Daarbij zal vervolgens een 

overgangsperiode worden aangehouden, omdat de private partijen (verenigd in de vereniging van private 

kwaliteitsborgers) hebben aangegeven niet in één keer het werkpakket van de gemeenten over te kunnen 

nemen. Hiervoor zal een transitie van personeel vanuit de overheid richting de private kwaliteitsborgers plaats 

moeten vinden. 

In 2016 heeft de afdeling VTH onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van deze wet op de formatie. 

Belangrijkste conclusie was dat van de 3 fte voor Bouw- en Woningtoezicht na invoering van deze wet 1,5 fte 

aan taken zou verdwijnen. Omdat er tegelijkertijd andere taken voor terugkomen en de afdeling VTH 

vrijkomende capaciteit zou kunnen inzetten voor het uitvoeren van toezicht dat nu nog wordt uitbesteed (denk 

hierbij aan de controles bij de BAG, wat een besparing oplevert in de programmakosten bij de gemeenten en 

meer controle op actieve opsporing van het bouwen zonder vergunning als gevolg van de verruimde 

mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen), is vanaf dat moment rekening gehouden met een te realiseren 

besparing op de loonkosten van de € 42.500.  

Door de vertraagde invoering zal deze besparing niet eerder dan vanaf 2021 kunnen worden gerealiseerd. 

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

De afdeling VTH ervaart in toenemende mate de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Met name op 

specialistische functies bij de vergunningverlening op het gebied van Bouwen, Milieu en Juridisch zijn vacatures 

niet of nauwelijks nog in te vullen, zeker niet op het gewenste kwaliteitsniveau. Als deze trend aanhoudt zullen 

er maatregelen genomen moeten worden om dit probleem op te lossen. Enerzijds wordt dan gekeken naar de 

mogelijkheden om zelf nieuwe medewerkers op te leiden, maar anderzijds wordt ook gekeken naar de 

mogelijkheden die de CAR/UWO biedt om met extra financiële prikkels medewerkers aan te trekken en, 

misschien nog belangrijker, te behouden. 

 

Teamcoördinatoren 

Bij de vaststelling van de Kadernota is bepaald, dat de formatie van teamcoördinatoren wordt uitgebreid voor 

de jaren 2019 en 2020. Voor de jaren na 2020 is deze formatie niet begroot. De urenuitbreiding heeft inmiddels 

plaatsgevonden en nieuwe beleidsmedewerkers (o.a. op het gebied van afval) zijn aangenomen. 

 

Toepassen gemaakte afspraken met betrekking tot kostenverdeling vergunningen m.i.v. 2019 

Conform de gemaakte afspraken over kostenverdeling worden met ingang van het jaar 2019 de kosten van 

team vergunningen verdeeld op basis van de productie voor de deelnemende gemeenten.  
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De afdeling VTH heeft op basis van tijdschrijven de inzet per gemeente bepaald. Daar is de kostenverdeling uit 

voortgekomen die in hoofdstuk twee is opgenomen. 

 

Wat mag het kosten? 

Afdeling VTH € Rekening Begroting Begroot Wijziging
Gewijzigde 

Begroting
Begroot Wijziging  Begroting

LASTEN 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Loonkosten       ** 2.439.047 2.975.903 3.009.113 -6.315 3.002.798 3.009.113 119.760 3.128.873 3.128.873 3.128.873 3.128.873

Taakstelling wet private kwaliteitsborging -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 -42.500 

Inhuur 240.038 58.888 58.888 0 58.888 58.888 0 58.888 58.888 58.888 58.888

Personeelskosten 110.300 105.731 104.231 0 104.231 104.231 0 104.231 104.231 104.231 104.231

Huisvestingskosten 90.907 91.080 92.355 0 92.355 92.355 0 92.355 92.355 92.355 92.355

Organisatiekosten 38.516 51.600 56.600 0 56.600 56.600 4.000 60.600 60.600 60.600 60.600

Doorbelastingen

Doorbelastingen Staf 119.672 145.597 156.356 20.146 176.503 156.157 39.994 196.150 114.148 114.248 114.270

Doorbelastingen P&O 83.188 80.076 86.651 -1.053 85.598 85.752 416 86.167 86.304 86.183 86.211

Doorbelastingen SSC 269.577 283.356 303.963 9.679 313.642 307.759 29.938 337.697 342.689 335.113 338.117

Kapitaallasten 0 2.293 4.572 -718 3.853 4.546 -714 3.831 3.809 3.787 3.765

Nieuwe ontwikkelingen

Formatie teamcoordinator * 0 70.000 70.000 0 70.000 70.000 0 0 0

Invoering Omgevingsvergunning PM

Totaal lasten 3.391.245 3.794.524 3.830.229 91.739 3.921.968 3.832.900 263.393 4.096.293 3.949.398 3.941.778 3.944.810

BATEN

Baten van derden * 65.222

Baten uitvoeringstaken VTH

Gemeente Oirschot * 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Baten van derden 65.222 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitvoering  milieutaken

Gemeente Bergeijk

Gemeente Bladel 42.418 42.418 0 42.418 42.418 0 42.418 42.418 42.418 42.418

Gemeente Eersel 6.435 6.435 0 6.435 6.435 0 6.435 6.435 6.435 6.435

Gemeente Oirschot 4.844 4.844 0 4.844 4.844 0 4.844 4.844 4.844 4.844

Gemeente Reusel-De Mierden 5.190 5.190 0 5.190 5.190 0 5.190 5.190 5.190 5.190

Totaal bijdragen nieuwe taken  0 58.887 58.887 0 58.887 58.887 0 58.887 58.887 58.887 58.887

Bijdragen gemeenten

Gemeente Bergeijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Bladel 669.672 705.639 926.596 21.800 948.396 927.252 63.637 990.890 953.308 951.438 952.182

Gemeente Eersel 1.059.470 1.116.373 1.089.781 20.944 1.110.725 1.090.554 70.468 1.161.022 1.119.234 1.117.041 1.117.914

Gemeente Oirschot 877.250 924.367 944.307 30.004 974.311 944.971 73.530 1.018.501 981.908 979.994 980.756

Gemeente Reusel-De Mierden 878.381 925.558 810.658 18.991 829.649 811.235 55.758 866.994 836.061 834.417 835.072

Totaal bijdragen gemeenten
3.484.773 3.671.937 3.771.342 91.739 3.863.081 3.774.013 263.393 4.037.406 3.890.511 3.882.891 3.885.924

Totaal baten 3.549.995 3.794.524 3.830.229 91.739 3.921.968 3.832.900 263.393 4.096.293 3.949.398 3.941.778 3.944.811

Saldo lasten en baten 0 0 -0 0 0 -0 0 0 0 1

Gerealiseerde resultaat 158.750

* := incidentele last / baat

**  De wijziging in 2019 is negatief omdat in 2018  vacatures werden ingevuld op lagere schaal dan begroot was.

***  Betreft uitvoering van taken die eerder bij de ODZOB waren belegd. 

Meerjarenraming 
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4 PARAGRAFEN  

 

 

Inleiding 

In de P&C-cyclus van de SK hoort op basis van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een aantal 

verplichte paragrafen. Het betreft een paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud 

kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. De overige verplichte paragrafen zijn niet van toepassing op 

de GRSK. Het betreft de paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid".  

 

 

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

De risico’s die de GRSK loopt, houden direct verband met de aard en omvang van de activiteiten van de 

organisatie. De afdeling Staf is volledig intern dienstverlenend. P&O en het SSC zijn zowel intern als extern 

(Kempengemeenten) dienstverlenend. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening omvat voornamelijk de 

uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de sociale zekerheid. Risico’s verbonden met zogenaamde 

programmakosten zijn en blijven direct voor rekening van deelnemende gemeenten.  

De “eigen risico’s” van de samenwerking uit hoofde van de eigen activiteiten zijn beperkt. Dit geldt ook voor de 

afdeling VTH. Het uitvoerende deel van de activiteiten valt onder de organisatie van de SK. De 

programmakosten van VTH zijn bij de deelnemende gemeenten gebleven.  

 

Vastgesteld beleid met betrekking tot weerstandsvermogen. 

Het beleid, dat in november 2011 door het Algemeen Bestuur in de nota weerstandsvermogen is vastgesteld 

houdt het volgende in: 

1. Besloten is om in het verband van de GRSK geen Eigen Vermogen te vormen of aan te houden. Dit 

impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. 

Als deze onvoorziene omstandigheden zich voordoen, dan kan worden teruggevallen op de 

deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.  

2. Besloten is om bij het ontstaan van risico’s van materieel belang direct de gemeenten informeren.  

3. Bij de opstelling van de Begroting, Tussentijdse Rapportage en de Jaarrekening in de paragraaf 

Weerstandsvermogen een actuele stand van zaken vermelden van ontwikkeling in risico’s.  

4. Indien onvoorziene omstandigheden voor de SK aanleiding zijn om een beroep te doen op de 

samenwerkende gemeenten wordt eerst vastgesteld vanuit welke afdeling dit beroep is ontstaan. De 

kostenverdeelsleutel van de betreffende afdeling wordt dan ook toegepast om de verdeling van 

aanspraak op de gemeenten te verdelen.  

5. Frequent verifiëren dat de actuele risico’s van de SK volledig in beeld zijn en met dat doel nadrukkelijk 

navraag doen bij het management van de onderscheiden afdelingen.  

 

 

Beleid met betrekking tot voorzieningen 

De GRSK houdt tot op heden geen activa aan, waarvoor een voorziening ter egalisatie van onderhoudslasten 

moet worden gevormd.  

 

Inventarisatie van risico’s op organisatieniveau  

De Kempengemeenten gaan in 2019 verder met een strategische oriëntatie op de regionale samenwerking. 

Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor de GRSK 

onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de maatregelen die nu 

genomen worden, later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten gaan kiezen. Het risico is 

het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.  
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Uitbreidingen van de formatie zijn in het financieel meerjarenperspectief opgenomen tot en met 2020. Dit 

betekent niet zonder meer dat na 2020 minder capaciteit nodig is voor de uitvoering van taken. Risico op dit 

punt is dat gemeenten na 2020 geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten dan de kosten die nu in 

het meerjarenperspectief in beeld zijn gebracht. Voor alleen de afdeling Staf gaat het daarbij om € 331.000.  

 

Er is een beperkt flexibel formatiebudget opgenomen vanaf 2020. Dit betekent dat ingeval er 

vervangingskosten wegens ziekte van medewerkers ontstaan, daar beperkt budget voor beschikbaar is. Het 

risico dat daarbij optreedt is het mogelijk overschrijden van de begroting.  

 

 

Inventarisatie van risico’s op afdelingsniveau  

 

Afdeling Staf en afdeling Personeel en Organisatie 

Bij deze afdelingen zijn geen bijzondere risico’s bekend die met de activiteiten van deze afdelingen verband 

houden.  

 

Afdeling SSC 

Veel systemen die door SSC beschikbaar worden gesteld aan gebruikers, zijn zodanig dat overstappen naar 

alternatieve systemen praktisch wordt tegengehouden door hoge organisatie- en inrichtingskosten. Hierdoor 

ontstaat gebondenheid aan leveranciers. Het is een reëel risico dat ook komende jaren het SSC geconfronteerd 

gaat worden met onvermijdbare aanpassingen van software en bijbehorende kosten.  

 

Afhankelijk van de wettelijke verplichting, het afgegeven commitment bij de VNG-ALV, lokale behoefte en 

technische voortgang zullen er investeringen nodig zijn voor de realisatie van de Digitale Agenda 2020 en de 

daarbij behorende Gemeentelijk Gemeenschappelijke Infrastructuur (netwerk, servicebus, beveiliging) en de 

gezamenlijke onlinediensten welke vanuit het VNG programma Samen Organiseren op ons afkomen.  

 

Bij de kapitaallasten bestaat het risico van overschrijding van de begroting, in het geval dat het SSC wordt 

geconfronteerd met niet uitstelbare vervanging van activa, die niet begroot zijn.  

 

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening 

De open-einde regelingen die de afdeling MD uitvoert dragen het risico in zich dat ingeval een toenemend 

beroep op deze regelingen wordt gedaan, ook de bedrijfsvoeringskosten kunnen toenemen, als gevolg van 

extra benodigde inzet.  

 

In de bedrijfsvoeringskosten van Jeugdhulp (CJG+) is een zogenaamde flexibele schil opgenomen. Dat budget is 

beschikbaar om de uitvoeringskosten van eventuele onverwachte vraag naar dienstverlening door het CJG+ te 

dekken. Een toenemende vraag kan daarmee zowel op de uitvoeringskosten als ook op de programmakosten 

van invloed zijn. 

 

Afdeling VTH 

De effecten van de Omgevingswet voor de deelnemende gemeenten zijn op dit moment nog niet bekend. 

Daarom wordt de invoering van deze wet ook als risico aangeduid. 

Door de vertraagde invoering van de wet private kwaliteitsborging in de bouw, bestaat het risico dat de 

besparing die met de nieuwe werkwijze verwacht wordt, pas vanaf 2020 of later kan worden gerealiseerd. 
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4.2 Kengetallen 

Kengetallen zijn getallen die de verhouding weergeven tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de 

balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de organisatie. Om dit te bereiken 

wordt in het BBV voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende 

kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, 

solvabiliteitsrisico, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Deze kengetallen zijn 

in onderstaand overzicht vermeld.  

 

Kengetallen ter beoordeling van de financiële positie 

Kengetallen  Realisatie 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting 

2020 

Mjr 2021 Mjr 2022 Mjr 2023 

Netto schuldquote 5,99 % 8,94% 9,57% 9,77% 9,83% 9,82% 

Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle 

verstrekte leningen  

5,99 % 8,94% 9,57% 9,77% 9,83% 9,82% 

Solvabiliteitsratio 4,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Structurele exploitatieruimte  0,69 % 0% 0% 0% 0%  0% 

Grondexploitatie  n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

De solvabiliteitsratio is op begrotingsbasis gelijk aan 0, omdat de GRSK geen eigen vermogen aanhoudt.  

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen in welke mate de organisatie haar 

eigen structurele lasten kan dragen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de 

begroting wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en 

lasten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een positief percentage 

betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dragen.  

De structurele exploitatieruimte is gelijk aan 0, omdat structurele en incidentele uitgaven altijd gelijk zijn aan 

respectievelijk de structurele en de incidentele baten. 

 

 

4.3 Paragraaf Financiering 

De bijdragen van de gemeenten voor de bedrijfsvoering en voor de programmakosten worden per kwartaal en 

vooraf geïnd door de SK. Deze methode is steeds een robuuste wijze van financiering gebleken. Met de 

deelnemende gemeenten is de afspraak gemaakt, dat de kwartaalnota door de gemeente betaald kan worden 

in drie maandtermijnen. Hierdoor wordt het beslag op de liquiditeit van gemeenten verlaagd.  

 

De eerste jaren van de SK werden activa uitsluitend gefinancierd met kort vreemd vermogen.  

De rentevergoeding door de BNG over creditsaldi is op 0 begroot. Nog steeds is sprake van historisch lage 

rentetarieven. 

In 2012 werd voor het eerst een geldlening afgesloten bij de BNG voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Dit 

betrof een lening met lineaire aflossing in 5 jaren. Inmiddels is deze lening volledig afgelost.  

In 2014 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een fixe lening aan te trekken van 1 miljoen euro, ter 

financiering van de activa. Incidentele pieken in behoefte aan middelen kunnen optreden, met name aan het 

einde van de kwartalen. Indien nodig wordt dan een kasgeldlening afgesloten. In 2018 werden geen 

kasgeldleningen afgesloten. Voor komende jaren is de verwachting dat geen kasgeldleningen nodig zullen zijn.  

 

Sinds december 2013 wordt ook binnen de SK uitvoering gegeven aan het verplichte Schatkistbankieren. Saldi 

op bankrekeningen boven het drempelbedrag van 250.000 euro worden dagelijks overgeheveld naar de 
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schatkist. Over tegoeden in de schatkist werd geen rente ontvangen in 2018, vanwege de lage rentestand. In de 

begroting wordt ook geen rekening gehouden met eventuele renteopbrengsten van het schatkistbankieren.  

 

De programmakosten van de SK vallen buiten de bedrijfsvoering van de SK. Jaarlijks vindt afrekening met 

gemeenten plaats van de programmakosten over het voorbije dienstjaar. Op programmakosten ontstaat geen 

resultaat. De SK neemt uitsluitend bancaire diensten af van Bank Nederlandse Gemeenten.  

 

Kasgeldlimiet en renterisiconorm 

De kasgeldlimiet en de renterisiconorm hebben allebei als doel de leningportefeuille van decentrale overheden 

te behoeden voor een onverantwoord grote gevoeligheid voor rentefluctuaties. Ze stellen dus een grens aan de 

structuur van de leningen, niet aan de hoogte. De kasgeldlimiet richt zich hierbij op leningen met een 

rentetypische looptijd van maximaal een jaar (ook wel korte leningen, of kort geld genoemd). De 

renterisiconorm betreft leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (lange leningen, lang 

geld). 

De kasgeldlimiet stelt dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel openbaar 

lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het 

begrotingstotaal. Het wettelijke percentage voor de Gemeenschappelijke Regeling bepaald op 8,2 %.  

 

Tabel Kasgeldlimiet 2020 

 € x 1000 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 

Begrotingstotaal 18.715 18.715 18.715 18.715 

Toegestane kasgeldlimiet 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 

Kasgeldlimiet in bedrag 1.534 

 

1.534 

 

1.534 

 

1.534 

  

De verwachting is dat het kasgeldlimiet in een bepaald kwartaal niet hoger zal zijn dan het wettelijk bepaald 

percentage van het begrotingstotaal. 

 

In deze begroting is er van uitgegaan dat tegelijk met de aflossing van de lening van 1 miljoen euro, een nieuwe 

lening wordt afgesloten van € 1.000.000. Afhankelijk van de investeringsplanning van het SSC kan de omvang 

van de nieuw af te sluiten lening worden bijgesteld.  

 

Renterisico op vaste schuld: de renterisiconorm 

De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een 

looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet 

meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Het wettelijke percentage 

voor de Gemeenschappelijke Regeling is voor 2020 vastgesteld op 20 %.  

De wijzigingen in de langlopende leningen blijven onder de wettelijke norm. De situatie is in 2020: € 1.000.000 

lening afgesloten zonder aflossing tussentijds. 

 

Berekening renterisico 2020 (x 1000 € )   

Renteherziening en aflossingen 1.000 

(Her-)financiering 1.000 

Renterisiconorm (20 % van het begrotingstotaal) 3.743 

Ruimte onder de renterisiconorm  2.743 
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Renteverplichtingen 
Realisatie  

2017 

Realisatie  

2017 

Begroting 2019  

na wijziging 
Begroting 2020 

Rente opgenomen 

geldleningen  
15.063 12.700 12.700 12.700 

Rente kasgeldleningen  0 0 0 0 

Totaal rente  15.063 12.700 12.700 12.700 

 

 

4.4 Paragraaf onderhoud Kapitaalgoederen 

Volgens de voorschriften van het BBV bevat de jaarrekening van GRSK een paragraaf Onderhoud 

Kapitaalgoederen. In die paragraaf wordt minimaal het beleidskader en de hieruit voortvloeiende financiële 

consequenties vertaald naar de begroting voor tenminste de volgende kapitaalgoederen: wegen, riolering, 

water, groen en gebouwen.  

De genoemde categorieën zijn niet van toepassing op de GRSK. De GRSK heeft geen gebouwen in eigendom 

verkregen. De SK is gehuisvest in de gemeentehuizen van deelnemende gemeenten en in 2019 ook in een 

kantoor dat gehuurd wordt van de WVK-Groep te Bladel.  

Samenwerking Kempengemeenten heeft tot op heden geen expliciet beleid vastgesteld voor het onderhoud 

van kapitaalgoederen. Het activerings- en afschrijvingsbeleid werd vastgesteld in 2011. Investeringen door 

GRSK hebben uitsluitend betrekking op investeringen met economisch nut.  

Kapitaalgoederen betreffen voornamelijk hardware- en softwarevoorzieningen, die door de afdeling SSC 

worden aangeschaft en onderhouden. Naast deze activa zijn er bedrijfsauto’s in bezit van het 

samenwerkingsverband. Voor het onderhoud van de hard- en software werd geen voorziening gevormd. Alle 

kosten komen ten laste van de exploitatie. De kosten voor het onderhoud van hard- en software bestaan vooral 

uit het aanschaffen, onderhoud en verlengen van softwarelicenties.  

 

 

4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering 

Samenwerking Kempengemeenten is vooral een samenwerking op uitvoerend niveau.  

De omvang van de totale formatie binnen het samenwerkingsverband van de SK is in onderstaand overzicht 

opgenomen.  

Afdeling  
Formatie  

1-1-2019 

Staf 9,03 

Personeel & Organisatie 8,90 

Shared Service Centre 36,33 

Intergemeentelijke Sociale Dienst  54,53 

Jeugdhulp 5,18 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 45,71 

Totaal formatie 159,67 

 

Bij de vorming van het Participatiebedrijf in 2019 vervalt formatie bij de GRSK. Dit betreft op basis van de 

gemaakte splitsing van de ISD in totaal 25,6 fte.  
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4.6  Informatiebeveiliging 

 

Privacy, Informatiebeveiliging en Archief 

In 2018 zijn stappen gezet binnen de GRSK vanuit de staf op het gebied van control en toezichthoudende taken 

binnen het domein informatie- en gegevensbeheer. De ontwikkelingen op dit gebied zullen zich uitbreiden naar 

2019 en 2020. De speerpunten liggen hierbij vooral op het gebied van privacy met de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming), Informatieveiligheid en het archiefbeheer, de samenhang tussen deze 

gebieden en hun toepassing in de ketensamenwerking.  

 

De genoemde ontwikkelingen zullen effect hebben op de gemeenten en de GRSK in 2020, maar het is nog 

onduidelijk welk effect dit zal zijn en welke consequenties dat heeft voor de samenwerking tussen de 

gemeenten en de GRSK.  

Digitalisering is een van die ontwikkelingen die overheden uitdaagt om hun dienstverlening anders in te richten 

en om de menselijke factor - die altijd nodig blijft - naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met 

klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist - meer dan ooit tevoren - vakmanschap 

en bewustwording. 

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden 

gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, 

beveiliging en fraudebestrijding. De gemeenten en de GRSK staan aan het begin van een transformatie, die om 

de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt. 

 

Privacy 

Het jaar 2019 staat vooral in het teken van het verder implementeren van de AVG en de bewustwording van de 

medewerkers. In 2020 moet dit overgaan in een standaard beheer- en control cyclus, waarbij er voldoende 

inzicht en juiste sturingsinformatie is voor het management en bestuurders om tijdig beleidsbepalende keuzes 

te kunnen maken voor een optimale privacy van burgers en medewerkers. Het is dan wenselijk om 

Kempenbreed eenzelfde ondersteund hulpmiddel te hebben om de benodigde gegevens te verzamelen en te 

beheren en op een eenduidige wijze te kunnen rapporteren. 

 

Er is een programma gestart dat nieuwe centrale voorzieningen voor o.a. de BRP ontwikkelt. Kenmerken zijn 

een nieuw gegevensmodel en de centrale opslag van persoonsgegevens in plaats van lokale opslag bij 

gemeenten. Gemeenten sluiten aan als bijhouders en beschikken over Burgerzakenmodules van waaruit zij 

mutaties kunnen uitvoeren. De nieuwe centrale voorzieningen beschermen de gemeenten op het gebied van 

bijhouding door de toepassing van bedrijfsregels. 

Dit betekent dat gemeenten vanaf 2020 gaan aansluiten als afnemer en dus hun binnengemeentelijke 

persoonsinformatievoorziening moet herzien, voor zover die nog vanuit het huidige GBA-systeem wordt 

gedaan. 

 

De omgevingswet staat gepland voor 2020. Het is nog onduidelijk welke veranderingen dat teweeg brengt op 

het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Dit zal in de loop van 2019 duidelijker worden en kunnen de 

voorbereidingen getroffen worden voor de implementatie in 2020. Vooral de eisen ‘privacy by design en by 

default’ van de AVG gaan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van producten en diensten voor de 

omgevingswet. 

 

Informatieveiligheid 

De opvolger van het huidige normenkader voor informatiebeveiliging voor gemeenten doet zijn intrede. De 

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) zal vanaf 2019 gaan gelden en dat betekent dat 2019 als 

overgangsjaar geldt om dit nieuwe normenkader te implementeren. Dit zal zijn effect moeten krijgen in 2020.  
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Een van de grote veranderingen die de invoering van dit nieuwe normenkader met zich meebrengt is dat de 

ENSIA (Eenduidige Normatiek en Single Informatie Audit) compleet opnieuw zal moeten worden ingericht. Ook 

het ondersteuningsaanbod van de IBD zal veranderen door middel van nieuwe operationele BIO-producten 

voor gemeenten. De consequentie is dat de gemeenten hun eigen werk- en auditprocessen moeten 

actualiseren en/of herzien. Het is nog niet duidelijk wat de organisatorische en financiële impact daarvan is. 

Een andere ontwikkeling die op het gebied van informatieveiligheid speelt is GDI (Generieke Digitale 

Infrastructuur) en GGI (Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur) die daaruit voortvloeit. De GGI 

creëert een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten en 

andere overheden beter, veiliger en gemakkelijker wordt. De GGI vormt de technische basis waarin toegewerkt 

wordt naar een gemeentelijke Cloud, die uiteraard is aangesloten op de landelijke Generieke Digitale 

Infrastructuur (GDI). Dit zal vooral in 2019 en 2020 impact hebben op de huidige infrastructuur en de 

werkprocessen. 

 

Archief 

In 2018 is op basis van een onderzoeksrapport van een extern bureau gestart met een project om er voor te 

zorgen dat de GRSK zowel op korte als langere termijn voldoen aan deze wet- en regelgeving. In 2018 en 2019 

ligt de nadruk op het in orde maken van het archief rondom het sociaal domein in verband met de 

ontwikkelingen op het gebied van de WMO en het participatiebedrijf. Dit zal in 2019 worden verbreed naar de 

andere teams binnen de GRSK. In 2020 zal de nadruk vooral liggen op de beheer- en control cyclus om ervoor 

te zorgen dat ook op de lange termijn aan de wet- en regelgeving voldaan kan worden vooral in samenhang 

tussen archiefwet, privacy (AVG) en informatiebeveiliging (BIO). 

 

De ontwikkelingen op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en archief zijn nog niet omgezet naar 

concrete initiatieven, omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke keuzen gemaakt gaan worden.  
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5 PROCEDURE BEGROTING 2020 

 

De financiële begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 voor de GRSK is in paragraaf 6.1 opgenomen. 

In deze paragraaf is tevens een voorstel opgenomen tot wijziging van de begroting 2019.  

 

Op grond van artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten moet de 

toelichting op het overzicht van baten en lasten het gerealiseerde bedrag van het voor-vorige begrotingsjaar 

bevatten. Omdat de jaarrekening 2018 weliswaar in concept gereed is, doch nog niet is vastgesteld is het om 

die reden niet mogelijk om de in 2018 gerealiseerde bedragen te presenteren. In het overzicht zijn daarom de 

rekening 2017 en de vastgestelde begrotingen 2018 en 2019 opgenomen.  

Op basis van de verdeelsleutels van de verschillende afdelingen zijn de bijdragen per gemeente berekend. Deze 

verdeling is opgenomen in paragraaf 6.3 bij deze begroting. Het voorstel tot het voteren van kredieten door het 

Algemeen Bestuur is opgenomen in paragraaf 6.2. 

 

De programmakosten van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening worden in paragraaf 7.2 bij de 

begroting van de GRSK gevoegd. Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur nemen hierover geen besluit 

maar nemen kennis van deze lasten. Op basis van een prognose van de Programmakosten stellen gemeenten 

voorschotten beschikbaar aan de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, om uitvoering te kunnen geven 

aan de taken die gemeenten hebben ondergebracht bij de SK. Voor de begroting en de jaarrekening lopen de 

programmakosten altijd op nul. Het overzicht geeft een prognose van de kosten. De genoemde bedragen lopen 

via de rekeningen van de SK, omdat de Samenwerking Kempengemeenten de regelingen uitvoert.  

 

Ten slotte 

Het Dagelijks Bestuur heeft het concept jaarprogramma en de begroting 2020 op 7 april 2019 vastgesteld. Dit 

geldt ook voor de begrotingswijziging 2019 die in de procedure van de begroting 2020 meeloopt.  

 

Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op het concept. Daarna worden de 

begroting 2020 met de meerjarenraming, de begrotingswijziging 2019 en het jaarprogramma met financiële 

begroting ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en aan het Algemeen Bestuur.  

Sluitstuk van de procedure is conform de voorschriften de toezending van de begroting aan de provincie Noord 

Brabant.  
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6. FINANCIËLE CONSEQUENTIES  

 

 

Op de volgende pagina’s staat het totaaloverzicht van de financiële consequenties die volgen uit de voorstellen 

in voorgaande hoofdstukken. De volgende paragrafen zijn opgenomen: 

 

 

6.1 Financiële begroting en meerjarenraming 

6.2 MeerjarenInvesteringsPlan 

6.3 Overzicht van de bijdragen per gemeente  

6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel 

 

 



 

6.1 Begrotingswijziging 2019; Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 

Begroting 2020; Meerjarenraming 2021-2023 en Begrotingswijziging 2019 De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening wordt gevormd door de bundeling van de afdelingen ISD en Jeugdhulp.

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.  

Kadernota 2019  GRSK € Rekening Begroting Begroot Wijziging
Gewijzigde 

Begroting
Begroot Wijziging  Begroting

LASTEN 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2023

Lasten

Staf 506.471 828.873 919.743 84.326 1.004.069 918.569 62.183 980.752 570.741 571.242 571.349

P&O 903.951 939.454 966.540 17.171 983.711 957.361 55.685 1.013.047 994.012 992.737 993.050

SSC 7.325.959 7.399.966 7.659.498 220.914 7.880.413 7.697.425 608.225 8.305.649 8.190.879 8.101.551 8.131.988

ISD de Kempen 5.649.512 5.715.598 5.733.677 -1.147.450 4.586.227 5.035.694 -1.842.272 3.193.422 3.235.608 3.190.036 3.194.152

Jeugdhulp 2.898.792 3.710.375 3.411.565 664.735 4.076.300 3.405.962 310.121 3.716.083 3.584.811 3.577.687 3.582.273

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.391.245 3.794.524 3.830.229 91.739 3.921.968 3.832.900 263.393 4.096.293 3.949.398 3.941.778 3.944.810

Totaal lasten 20.675.930 22.388.790 22.521.253 -68.565 22.452.688 21.847.911 -542.665 21.305.246 20.525.449 20.375.030 20.417.621

Baten van derden

Staf (inclusief budgetoverheveling) 18.128 70.000 0 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0

P&O 43.000 41.634 41.634 26.132 67.766 41.634 50.071 91.705 91.785 91.715 91.731

SSC 374.462 297.500 297.500 86.737 384.237 297.500 215.605 513.105 516.340 511.537 513.417

ISD de Kempen Bedrijfsvoering 210.576 242.438 242.438 -29.000 213.438 184.438 0 184.438 184.438 184.438 184.438

Jeugdhulp Bedrijfsvoering 78.112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 65.222 63.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal baten van derden 789.500 715.272 581.572 133.869 715.441 523.572 265.676 789.248 792.563 787.689 789.586

Saldo lasten en baten van derden

Staf 488.343 758.873 919.743 34.326 954.069 918.569 62.183 980.752 570.741 571.242 571.349

P&O 860.952 897.820 924.906 -8.961 915.945 915.727 5.614 921.341 902.227 901.022 901.318

SSC 6.951.496 7.102.466 7.361.998 134.178 7.496.176 7.399.925 392.620 7.792.545 7.674.540 7.590.014 7.618.571

ISD de Kempen 5.438.936 5.473.160 5.491.239 -1.118.450 4.372.789 4.851.256 -1.842.272 3.008.984 3.051.170 3.005.598 3.009.714

Jeugdhulp 2.820.680 3.710.375 3.411.565 664.735 4.076.300 3.405.962 310.121 3.716.083 3.584.811 3.577.687 3.582.273

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.326.023 3.730.824 3.830.229 91.739 3.921.968 3.832.900 263.393 4.096.293 3.949.398 3.941.778 3.944.810

Totaal saldo lasten en baten
19.886.430 21.673.518 21.939.681 -202.434 21.737.247 21.324.339 -808.341 20.515.998 19.732.886 19.587.341 19.628.035

Interne doorbelastingen 

Staf 664.848 808.873 919.743 34.326 954.069 918.569 62.183 980.752 570.741 571.242 571.349

P&O 261.081 258.685 278.628 -3.385 275.243 275.737 -8.526 267.211 267.635 267.258 267.348

SSC 809.170 915.529 930.603 24.997 955.600 941.391 154.794 1.096.185 1.109.581 1.083.006 1.094.949

ISD de Kempen 158.717 245.562 245.562 0 245.562 245.562 0 245.562 245.562 245.562 245.562

VTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal doorbelastingen 1.893.816 2.228.648 2.374.536 55.938 2.430.474 2.381.259 208.451 2.589.709 2.193.520 2.167.069 2.179.207

Totaal bijdragen gemeenten 18.338.092 19.444.870 19.565.145 -258.372 19.306.774 18.943.080 -1.016.792 17.926.288 17.539.366 17.420.272 17.448.827

Saldo lasten en baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rente 0

Gerealiseerde resultaat 345.478 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle bedragen in euro's

Meerjarenraming 
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6.2 MeerjarenInvesteringsPlan 2019-2023 

 

MeerjarenInvesteringsPlan SK 2019-2023

Omschrijving Krediet   Krediet 2018 Krediet 2019
Wijziging 

Krediet

Nieuw Krediet 

2019
Krediet 2020 Krediet 2021 Krediet 2022 Krediet 2023

IT-hardware vervanging 503.750 465.000 0 465.000 955.000 275.000 100.000 843.750

Vervangen server Bladel AS400 300.000 

Vervanging van fire walls 120.000 0 120.000 120.000 

Core Switches 4 x 110.000 0 110.000 110.000 

Instrumenten landmeten 50.000 0 50.000 50.000 50.000 

Lokale server hardware  DHCP 40.000 

VDI appliance & werkstations 25.000 100.000 0 100.000 100.000 

UPS Bladel 20.000 

UPS Eersel 20.000 

FAT-clients 15.000 

Monitoren 850 stuks 191.250 191.250 

Werkplek Thin Clients (750 stuks) 187.500 187.500 

Blades Bladel 175.000 

Cabinet Bladel 25.000 

Blades Eersel 60.000 

Vervangen Switches (42 stuks) 0 100.000

Firewalls dislocaties  (12 stuks) 60.000 0 60.000 60.000 

Dedicated scanners DIV proces digitalisering 25.000 

Vernieuwing balie printers 25.000 0 25.000 25.000 

SAN bladel en Eersel 100.000 400.000 100.000 

IT-software/hardware nieuw 78.000 50.000 30.000 80.000 180.000 0 0 0

Modernisering GBA  48.000

Beveiling devices outside infrastructuur 30.000 0 30.000 30.000

Invoering IPv6 Kempenbreed 50.000 50.000

Berichtenbox mijn overheid 0 0 100.000

Digitaal ondertekenen 0 0 80.000

IT-software vervanging 737.000 540.000 430.000 970.000 275.000 465.000 55.000 790.000

Software voor IB en Privacy 60.000 0 60.000

Ms exchange software 250.000 

Virtualisatie software 250.000 250.000 

Client - distributie software 150.000 0 150.000

Back-up Units 80.000 

Vernieuwing telefonie    160.000 0 160.000 160.000

Beheerssoftware infrastructuur 55.000 

Database updates 24.850 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

Virussoftware 120.000 0 120.000 120.000 

SQL database software 75.000 

Kantoorautomatisering en serverlicenties 270.000 270.000 360.000 

Updates management software 60.000 0 60.000

Vernieuwing File Sharing 20.000 0 20.000

Updates GEO 45.000 0 45.000 25.000 

Updates DMS 25.000 0 25.000

Overige investeringen vervanging 40.000 255.000 -5.658 249.342 35.000 35.000 0 220.000

Airco serverruimte Eersel 5.329 0 14.671 14.671

Airco serverruimte Bladel 5.329 0 14.671 14.671

Infrastructuur wifi 0 220.000 0 220.000 220.000

Voertuigen landmeetkunde 35.000 -35.000 0 35.000 

Blussysteem 35.000 

Dienstverlening 56.000 50.000 18.000 68.000 0 0 0 0

Digikoppeling en LV-Woz     

SIM-Bestuur + RIS applicatie 123.533 50.000 18.000 68.000

Totaal 1.157.770 1.360.000 472.342 1.832.342 1.445.000 775.000 155.000 1.853.750

Alle bedragen in euro's.

Kredieten worden op geaggregeerd niveau vastgesteld. 
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6.3 Gemeentelijke bijdragen voor en na begrotingswijziging  

 

Wijziging gemeentelijke bijdragen als gevolg van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023

Voorstel begrotingwijziging 2019

€

2019 Begroot Voorstel wijziging Toename / Afname

Bijdrage per gemeente 2019 2019 2019

Gemeente Bergeijk 3.377.992 3.325.549 -52.443 

Gemeente Bladel 4.816.418 4.780.225 -36.193 

Gemeente Eersel 4.450.013 4.408.783 -41.230 

Gemeente Oirschot 3.581.693 3.469.801 -111.893 

Gemeente Reusel-De Mierden 3.339.029 3.322.417 -16.612 

Totaal 19.565.145 19.306.774 -258.372 

Begroting 2020 Meerjarenraming Voorstel wijziging Toename / Afname

Bijdrage per gemeente 2020 2020 2020

Gemeente Bergeijk 3.213.944 2.960.906 -253.038 

Gemeente Bladel 4.636.878 4.423.939 -212.938 

Gemeente Eersel 4.283.664 4.138.437 -145.227 

Gemeente Oirschot 3.583.650 3.296.099 -287.551 

Gemeente Reusel-De Mierden 3.224.945 3.106.907 -118.038 

Totaal 18.943.081 17.926.288 -1.016.792 

Jaarschijf 2021 Meerjarenraming Voorstel wijziging Toename / Afname

Bijdrage per gemeente 2021 2021 2021

Gemeente Bergeijk 3.097.862 2.906.578 -191.283 

Gemeente Bladel 4.494.015 4.322.632 -171.383 

Gemeente Eersel 4.146.747 4.036.116 -110.631 

Gemeente Oirschot 3.512.684 3.236.816 -275.868 

Gemeente Reusel-De Mierden 3.132.296 3.037.224 -95.072 

Totaal 18.383.603 17.539.366 -844.237 

Jaarschijf 2022 Meerjarenraming Voorstel wijziging Toename / Afname

Bijdrage per gemeente 2022 2022 2022

Gemeente Bergeijk 3.046.215 2.885.079 -161.136 

Gemeente Bladel 4.437.543 4.298.703 -138.840 

Gemeente Eersel 4.103.161 4.009.445 -93.717 

Gemeente Oirschot 3.467.654 3.210.728 -256.927 

Gemeente Reusel-De Mierden 3.097.036 3.016.318 -80.718 

Totaal 18.151.610 17.420.272 -731.338 

Jaarschijf 2023 Meerjarenraming Voorstel wijziging Toename / Afname

Bijdrage per gemeente 2023 2023 2023

Gemeente Bergeijk 2.889.917 2.889.917

Gemeente Bladel 4.303.291 4.303.291

Gemeente Eersel 4.016.831 4.016.831

Gemeente Oirschot 3.216.985 3.216.985

Gemeente Reusel-De Mierden 3.021.805 3.021.805

Totaal 0 17.448.828 17.448.828
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6.4 Splitsing gemeentelijke bijdragen in structureel en incidenteel  

 

Voorstel begroting 2020, Meerjarenraming 2021-2023 en begrotingwijziging 2019

€

2019 Totale bijdrage Structurele bijdrage Incidentele bijdrage 

Bijdrage per gemeente 2019 2019 2019

Gemeente Bergeijk 3.325.549 3.120.150 205.399

Gemeente Bladel 4.780.225 4.511.714 268.512

Gemeente Eersel 4.408.783 4.156.122 252.661

Gemeente Oirschot 3.469.801 3.359.029 110.771

Gemeente Reusel-De Mierden 3.322.417 3.144.556 177.860

Totaal 19.306.774 18.291.571 1.015.203

Begroting 2020 Totale bijdrage Structurele bijdrage Incidentele bijdrage 

Bijdrage per gemeente 2020 2020 2020

Gemeente Bergeijk 2.960.906 2.887.150 73.756

Gemeente Bladel 4.423.939 4.296.563 127.376

Gemeente Eersel 4.138.437 4.015.663 122.774

Gemeente Oirschot 3.296.099 3.176.132 119.968

Gemeente Reusel-De Mierden 3.106.907 3.019.502 87.405

Totaal 17.926.288 17.395.010 531.279

Jaarschijf 2021 Totale bijdrage Structurele bijdrage Incidentele bijdrage 

Bijdrage per gemeente 2021 2021 2021

Gemeente Bergeijk 2.906.578 2.896.513 10.065

Gemeente Bladel 4.322.632 4.311.780 10.852

Gemeente Eersel 4.036.116 4.025.306 10.810

Gemeente Oirschot 3.236.816 3.225.190 11.626

Gemeente Reusel-De Mierden 3.037.224 3.028.578 8.646

Totaal 17.539.366 17.487.366 52.000

Jaarschijf 2022 Totale bijdrage Structurele bijdrage Incidentele bijdrage 

Bijdrage per gemeente 2022 2022 2022

Gemeente Bergeijk 2.885.079 2.885.079 0

Gemeente Bladel 4.298.703 4.298.703 0

Gemeente Eersel 4.009.445 4.009.445 0

Gemeente Oirschot 3.210.728 3.210.728 0

Gemeente Reusel-De Mierden 3.016.318 3.016.318 0

Totaal 17.420.272 17.420.272 0

Jaarschijf 2023 Totale bijdrage Structurele bijdrage Incidentele bijdrage 

Bijdrage per gemeente 2023 2023 2023

Gemeente Bergeijk 2.889.917 2.889.917 0

Gemeente Bladel 4.303.291 4.303.291 0

Gemeente Eersel 4.016.831 4.016.831 0

Gemeente Oirschot 3.216.985 3.216.985 0

Gemeente Reusel-De Mierden 3.021.805 3.021.805 0

Totaal 17.448.828 17.448.828 0
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7 BIJLAGEN  

 

7.1 Bijlage A  Begroting naar taakvelden BBV 

 

 

Begroting naar Taakvelden BBV; GRSK 2019

Taakveld Omschrijving taakveld BBV Totaal Lasten Totaal Baten

Beheer en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.4 Overhead 8.656.911                              8.656.911                              

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

0.10 Mutaties reserves 50.000                                    50.000                                    

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid 605.793                                 605.793                                 

Sociaal domein

6.3 Inkomensregelingen 651.560                                 651.560                                 

6.4 Begeleide participatie 480.165                                 480.165                                 

6.5 Arbeidsparticipatie 480.165                                 480.165                                 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.075.324                              2.075.324                              

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.285.900                              3.285.900                              

Volksgezondheid en Milieu

7.3 Afval 161.471                                 161.471                                 

7.4 Milieubeheer 468.963                                 468.963                                 

Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke 

vernieuwing

8.1 Ruimtelijke Ordening 770.852                                 770.852                                 

8.3 Wonen en bouwen 2.335.111                              2.335.111                              

20.022.214                           20.022.214                           
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Begroting naar Taakvelden BBV; GRSK 2020

Taakveld Omschrijving taakveld BBV Totaal lasten Totaal baten

Beheer en ondersteuning

0.1 Bestuur

0.4 Overhead 8.939.929                              8.939.929                              

0.5 Treasury

0.8 Overige baten en lasten

0.10 Mutaties reserves

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid 629.480                                 629.480                                 

Sociaal domein

6.3 Inkomensregelingen 199.303                                 199.303                                 

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.278.254                              2.278.254                              

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.806.855                              2.806.855                              

Volksgezondheid en Milieu

7.3 Afval 167.784                                 167.784                                 

7.4 Milieubeheer 487.299                                 487.299                                 

Volkshuisvestiging, ruimtelijke ordening en stedelijke 

vernieuwing

8.1 Ruimtelijke Ordening 786.450                                 786.450                                 

8.3 Wonen en bouwen 2.420.183                              2.420.183                              

18.715.537                           18.715.537                           
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Begroting GRSK 2019 naar taakvelden 

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

0.4 0.1 1.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 7.3 7.4 8.1 8.3

Overhead
Mutaties en 

reserves

Openbare 

veiligheid

Inkomens-

regelingen

Begeleide 

participatie

Arbeids-

participatie

Maatwerk-

voorziening 

WMO

Maatwerk-

dienst-

verlening 

18+

Maatwerk-

dienst-

verlening 18-

Afval Milieubeheer
Ruimtelijke 

Ordening

Wonen en 

Bouwen
Totaal

Afdeling Staf

Gemeente Bergeijk 155.231     155.231     

Gemeente Bladel 234.033     234.033     

Gemeente Eersel 216.662     216.662     

Gemeente Oirschot 197.744     197.744     

Gemeente Reusel-De Mierden 150.399     150.399     

Totale bijdragen van gemeenten 954.068     954.068     

Afdeling P&O

Gemeente Bergeijk -            

Gemeente Bladel 139.684     139.684     

Gemeente Eersel 147.648     147.648     

Gemeente Oirschot 163.194     163.194     

Gemeente Reusel-De Mierden 142.472     142.472     

Totale bijdragen van gemeenten 592.998     592.998     

Afdeling SSC

Gemeente Bergeijk 965.175     160.372     68.731       1.194.278   

Gemeente Bladel 1.045.450   175.278     75.119       1.295.848   

Gemeente Eersel 1.008.587   162.268     69.543       1.240.399   

Gemeente Oirschot 1.172.409   160.293     68.697       1.401.399   

Gemeente Reusel-De Mierden 861.340     112.641     48.275       1.022.256   

Totale bijdragen van gemeenten 5.052.961  770.852     330.365     6.154.179   

-            

ISD -            

Gemeente Bergeijk 116.052     147.964     109.042     109.042     471.291     953.391     

Gemeente Bladel 128.155     163.395     120.414     120.414     520.441     1.052.819   

Gemeente Eersel 85.097       108.497     79.956       79.956       345.580     699.087     

Gemeente Oirschot 66.416       125.151     92.230       92.230       398.627     774.653     

Gemeente Reusel-De Mierden 59.248       75.540       55.669       55.669       240.608     486.734     

Totale bijdragen van gemeenten 454.968     620.548     457.311     457.311     1.976.547  3.966.684  

-            

Afdeling Jeugd -            

Gemeente Bergeijk 56.531       966.118     1.022.649   

Gemeente Bladel 61.785       1.055.919   1.117.704   

Gemeente Eersel 57.199       977.542     1.034.741   

Gemeente Oirschot -            -            -            

Gemeente Reusel-De Mierden 39.706       678.578     718.284     

Totale bijdragen van gemeenten 215.221     3.678.157  3.893.378  

-            

Afdeling VTH -            

Gemeente Bergeijk -            -            -            -            -            -            

Gemeente Bladel 100.212     156.996     41.847       121.536     519.547     940.138     

Gemeente Eersel 114.080     178.723     47.638       138.355     591.448     1.070.245   

Gemeente Oirschot 99.431       155.773     41.520       120.589     515.498     932.811     

Gemeente Reusel-De Mierden 85.516       133.974     35.710       103.713     443.358     802.272     

Totale bijdragen van gemeenten 399.240     625.466     166.715     484.193     1.675.614  3.745.465  

-            

Afdeling maatschappelijke dienstverlening -            

Gemeente Bergeijk 172.583     147.964     471.291     966.118     1.976.040   

Gemeente Bladel 189.940     163.395     520.441     1.055.919   2.170.523   

Gemeente Eersel 142.296     108.497     345.580     977.542     1.733.828   

Gemeente Oirschot 66.416       125.151     398.627     -            774.653     

Gemeente Reusel-De Mierden 98.954       75.540       240.608     678.578     1.205.018   

Totale bijdragen van gemeenten 670.189     620.548     1.976.547  3.678.157  7.860.062  

Totaal

Gemeente Bergeijk 1.292.989   -            -            147.964     109.042     109.042     -            471.291     966.118     -            -            160.372     68.731       3.325.549   

Gemeente Bladel 1.709.319   -            156.996     163.395     120.414     120.414     -            520.441     1.055.919   41.847       121.536     175.278     594.666     4.780.225   

Gemeente Eersel 1.629.273   -            178.723     108.497     79.956       79.956       -            345.580     977.542     47.638       138.355     162.268     660.991     4.408.781   

Gemeente Oirschot 1.699.194   -            155.773     125.151     92.230       92.230       -            398.627     -            41.520       120.589     160.293     584.195     3.469.801   

Gemeente Reusel-De Mierden 1.338.681   -            133.974     75.540       55.669       55.669       -            240.608     678.578     35.710       103.713     112.641     491.633     3.322.417   

Totale bijdragen van gemeenten 7.669.457  -            625.466     620.548     457.311     457.311     -            1.976.547  3.678.157  166.715     484.193     770.852     2.005.979  19.306.772  
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Begroting GRSK 2020 naar taakvelden BBV 

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

0.4 0.1 1.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 7.3 7.4 8.1 8.3

Overhead
Mutaties en 

reserves

Openbare 

veiligheid

Inkomens-

regelingen

Begeleide 

participatie

Arbeids-

participatie

Maatwerk-

voorziening 

WMO

Maatwerk-

dienst-

verlening 18+

Maatwerk-

dienst-

verlening 18-

Afval Milieubeheer
Ruimtelijke 

Ordening

Wonen en 

Bouwen
Totaal

Afdeling Staf

Gemeente Bergeijk 152.606     152.606     

Gemeente Bladel 237.215     237.215     

Gemeente Eersel 220.303     220.303     

Gemeente Oirschot 217.831     217.831     

Gemeente Reusel-De Mierden 152.798     152.798     

Totale bijdragen van gemeenten 980.753     980.753     

Afdeling P&O

Gemeente Bergeijk -            -            

Gemeente Bladel 140.778     140.778     

Gemeente Eersel 158.347     158.347     

Gemeente Oirschot 162.532     162.532     

Gemeente Reusel-De Mierden 143.436     143.436     

Totale bijdragen van gemeenten 605.093     605.093     

Afdeling SSC

Gemeente Bergeijk 982.248     163.163     69.927       1.215.338   

Gemeente Bladel 1.053.773   178.535     76.515       1.308.823   

Gemeente Eersel 1.068.947   165.806     71.060       1.305.813   

Gemeente Oirschot 1.168.339   163.946     70.263       1.402.548   

Gemeente Reusel-De Mierden 877.829     115.000     49.286       1.042.114   

Totale bijdragen van gemeenten 5.151.137  786.450     337.050     6.274.637   

ISD

Gemeente Bergeijk 144.729        43.386       495.947        684.062     

Gemeente Bladel 161.954        48.549       554.969        765.472     

Gemeente Eersel 87.818          26.325       300.927        415.070     

Gemeente Oirschot 114.554        34.340       392.544        541.438     

Gemeente Reusel-De Mierden 61.770          18.517       211.670        291.957     

Totale bijdragen van gemeenten 570.825     171.117     1.956.057     2.697.999  

Afdeling Jeugd

Gemeente Bergeijk 50.243       858.658     908.901     

Gemeente Bladel 54.976       939.554     994.530     

Gemeente Eersel 51.057       872.570     923.627     

Gemeente Oirschot -            -            -            

Gemeente Reusel-De Mierden 35.412       605.197     640.609     

Totale bijdragen van gemeenten 191.688     3.275.979  3.467.667  

-            

Afdeling VTH -            

Gemeente Bergeijk -            -            -            -            -            -            

Gemeente Bladel 106.193     162.792     43.391       126.022     538.725     977.122     

Gemeente Eersel 121.207     185.809     49.526       143.840     614.895     1.115.277   

Gemeente Oirschot 105.609     161.897     43.153       125.329     535.763     971.751     

Gemeente Reusel-De Mierden 90.855       139.279     37.124       107.820     460.915     835.993     

Totale bijdragen van gemeenten 423.864     649.776     173.194     503.011     2.150.298  3.900.143  

Afdeling maatschappelijke dienstverlening

Gemeente Bergeijk 194.972     43.386       495.947        858.658     1.592.963   

Gemeente Bladel 216.930     48.549       554.969        939.554     1.760.002   

Gemeente Eersel 138.875     26.325       300.927        872.570     1.338.697   

Gemeente Oirschot 114.554     34.340       392.544        -            541.438     

Gemeente Reusel-De Mierden 97.182       18.517       211.670        605.197     932.566     

Totale bijdragen van gemeenten 762.513     171.117     1.956.057     3.275.979  6.165.666  

Totaal

Gemeente Bergeijk 1.329.827   -            43.386       495.947        858.658     -            -            163.163     69.927       2.960.907   

Gemeente Bladel 1.754.889   162.792     48.549       554.969        939.554     43.391       126.022     178.535     615.240     4.423.940   

Gemeente Eersel 1.707.679   185.809     26.325       300.927        872.570     49.526       143.840     165.806     685.955     4.138.437   

Gemeente Oirschot 1.768.866   161.897     34.340       392.544        -            43.153       125.329     163.946     606.026     3.296.100   

Gemeente Reusel-De Mierden 1.362.100   139.279     18.517       211.670        605.197     37.124       107.820     115.000     510.201     3.106.907   

Totale bijdragen van gemeenten 7.923.360  649.776     171.117     1.956.057     3.275.979  173.194     503.011     786.450     2.487.348  17.926.292  
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7.2 Bijlage B  Meerjarenoverzicht Programmakosten  

 

Programmakosten Begroting obv 2e 

Marap 2018

Begroting obv 2e 

Marap 2018

Begroting obv 2e 

Marap 2018

Begroting obv 2e 

Marap 2018

Begroting obv 2e 

Marap 2018

Taakveld Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2019 2020 2021 2022 2023

6.3 BBZ Gevestigde ondernemers/bedri jfskapitaal 0 0 0 0 0

6.3 Kosten bi jzonder onderzoek 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

Subtotaal BBZ 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500

6.3 Participatiewet (PW-I) 8.025.500 8.025.500 8.025.500 8.025.500 8.025.500

6.4 Loonkostensubsidie (LKS) en Beschut Werk (BW) 816.400 816.400 816.400 816.400 816.400

6.3 BBZ: Levensonderhoud Startende Ondernemers 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000

6.3 IOAW 607.000 607.000 607.000 607.000 607.000

6.3 IOAZ 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Subtotaal PW-I 9.559.900 9.559.900 9.559.900 9.559.900 9.559.900

6.5 Participatiewet (PW-W) 305.208 512.708 512.708 512.708 512.708

Subtotaal Overigen (PW-W) 305.208 512.708 512.708 512.708 512.708

Subtotaal 9.887.608 10.095.108 10.095.108 10.095.108 10.095.108

6.3 Bijzondere bijstand/gemeente minimabeleid 1.641.000 1.641.000 1.641.000 1.641.000 1.641.000

6.71 Schuldhulpverlening 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

nvt Uitvoering kinderopvang (WKO) 0 0 0 0 0

Subtotaal Overigen MD 1.681.000 1.681.000 1.681.000 1.681.000 1.681.000

6.6 WMO Vervoersvoorzieningen 571.500 571.500 571.500 571.500 571.500

6.6 WMO Rolstoelvoorzieningen 495.000 495.000 495.000 495.000 495.000

6.6 WMO Woonvoorzieningen 315.000 315.000 315.000 315.000 315.000

6.71 WMO Huishoudelijke verzorging (ZIN) 4.920.000 4.920.000 4.920.000 4.920.000 4.920.000

6.71 WMO Collectief Vervoer (CVV) 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000

6.71 WMO Begeleiding (ZIN) 6.066.900 6.066.900 6.066.900 6.066.900 6.066.900

6.71 WMO Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) 0 0 0 0 0

6.71 WMO EB maatwerkvoorzieningen en opvang -457.000 -457.000 -457.000 -457.000 -457.000

6.71 WMO Huishoudelijke OndersteuningsBudget (HOB) 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000

6.71 WMO Huishoudelijke verzorging (PGB) 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000

6.71 WMO Begeleiding (PGB) 845.300 845.300 845.300 845.300 845.300

Subtotaal WMO 14.006.700 14.006.700 14.006.700 14.006.700 14.006.700

6.72 Jeugd Landelijke Zorg 218.740 218.740 218.740 218.740 218.740

6.72 Jeugd Zorg zonder verbl ijf (PGB) 661.928 661.928 661.928 661.928 661.928

6.72 Jeugd Zorg met verblijf (PGB) 21.402 21.402 21.402 21.402 21.402

6.72 Jeugd Zorg zonder verbl ijf (ZIN) 7.322.509 7.322.509 7.322.509 7.322.509 7.322.509

6.72 Jeugd Zorg met verblijf (ZIN) 3.588.050 3.588.050 3.588.050 3.588.050 3.588.050

6.72 Jeugd DVO Eindhoven 88.471 0 0 0 0

6.72 Jeugd B-variant 0 0 0 0 0

6.72 Jeugd Afwikkeling voorgaande jaren 0 0 0 0 0

6.82 Jeugd Veiligheid, reclassering en opvang 1.381.454 1.381.454 1.381.454 1.381.454 1.381.454

6.82 Jeugd Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang jeugd 0 0 0 0 0

Subtotaal JEUGD 13.282.554 13.194.083 13.194.083 13.194.083 13.194.083

Subtotaal Participatie 9.887.608 10.095.108 10.095.108 10.095.108 10.095.108

Subtotaal MD 28.970.254 28.881.783 28.881.783 28.881.783 28.881.783

Totaal Programmakosten 38.857.862 38.976.891 38.976.891 38.976.891 38.976.891
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7.3 Bijlage C  Splitsing afdeling ISD  

Ontwerp begroting 2020; begrotingswijziging 2019 Update spl itsing ISD 18-apr-19 Naar Kempenplus
 budget obv 12 

maanden 
Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening Budget MD 2019 ISD taken vervalt bij ISD

Afdeling ISD de Kempen totaal €
Gewijzigde 

Begroting
 Begroting Overdracht van ISD naar kempenplus €

Gewijzigde 

Begroting
 Begroting Taken van ISD die bij GRSK blijven €

Gewijzigde 

Begroting
 Begroting

 helft verval len budget aframen 

in 2019 ivm start per 1 juli  

 aframenbij  ISD 

2019 

LASTEN 2019 2020 2021 2022 2023 LASTEN 2019 2020 2021 2022 2023 LASTEN 2019 2020 2021 2022 2023 2019

Loonkosten fte 0 Loonkosten fte Loonkosten fte

Loonkosten management 3 283.504 290.081 290.081 290.081 290.081 Loonkosten management 1,5 141.752 145.040 145.040 145.040 145.040 Loonkosten management 1,5 141.752 145.040 145.040 145.040 145.040 212.628                                           70.876                       

Loonkosten  bedrijfsvoering 19,81 885.487 932.098 932.098 932.098 932.098 Loonkosten  bedri jfsvoering 11,26 503.311 529.804 529.804 529.804 529.804 Loonkosten  bedri jfsvoering 8,55 382.176 402.294 402.294 402.294 402.294 633.832                                           251.655                     

Loonkosten beleid, kwaliteit en juridisch 2,83 224.197 232.739 232.739 232.739 232.739 Loonkosten beleid, kwaliteit en juridisch 0,83 65.754 68.259 68.259 68.259 68.259 Loonkosten beleid, kwal iteit en juridisch 2 158.443 164.480 164.480 164.480 164.480 191.320                                           32.877                       

Directe loonkosten uitvoering  Participatiewet 11,53 789.759 823.760 823.760 823.760 823.760 Directe loonkosten uitvoering  Participatiewet 11,53 789.759 823.760 823.760 823.760 823.760 Directe loonkosten uitvoering  Participatiewet 0 0 0 0 0 0 394.879                                           394.879                     

Directe loonkosten uitvoering  Wmo 11,44 774.153 811.437 811.437 811.437 811.437 Directe loonkosten uitvoering  Wmo 0 0 Directe loonkosten uitvoering  Wmo 11,44 774.153 811.437 811.437 811.437 811.437 774.153                                           -                              

Directe loonkosten   Schuldhulpverlening 4,53 326.759 336.849 336.849 336.849 336.849 Directe loonkosten   Schuldhulpverlening 0 0 Directe loonkosten   Schuldhulpverlening 4,53 326.759 336.849 336.849 336.849 336.849 326.759                                           -                              

Directe loonkosten  back office Jeugdhulp 0 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 Directe loonkosten  back office Jeugdhulp Directe loonkosten  back office Jeugdhulp 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000                                           -                              

Directe loonkosten  bijzondere bijstand 0,89 54.532 57.113 57.113 57.113 57.113 Directe loonkosten  bijzondere bi jstand 0 0 Directe loonkosten  bi jzondere bijstand 0,89 54.532 57.113 57.113 57.113 57.113 54.532                                             -                              

Directe loonkosten beleid bi jzondere bijstand 0,5 39.564 41.072 41.072 41.072 41.072 Directe loonkosten beleid bijzondere bi jstand 0 0 Directe loonkosten beleid bi jzondere bi jstand 0,5 39.564 41.072 41.072 41.072 41.072 39.564                                             -                              

54,53 3.687.954 3.835.148 3.835.148 3.835.148 3.835.148 25,12 1.500.575 1.566.864 1.566.864 1.566.864 1.566.864 29,41 2.187.379 2.268.284 2.268.284 2.268.284 2.268.284 2.937.666 750.287

-                                                    -                              

Rugzakje 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 Rugzakje 487 per fte fte 12.233 12.233 12.233 12.233 12.233 Rugzakje fte 14.306 14.306 14.306 14.306 14.306 20.422                                             6.117                         

-                                                    -                              

Uitvoering bestuursopdracht PW  627.765 0 0 0 0 Uitvoering bestuursopdracht PW  627.765 0 0 0 0 Uitvoering bestuursopdracht PW  0 0 0 0 0 313.883                                           313.883                     

-                                                    -                              

Formatie uitvoering WSP 58.000 0 0 0 0 Formatie uitvoering WSP 58.000 0 0 0 0 Formatie uitvoering WSP 0 0 0 0 0 29.000                                             29.000                       

-                                                    -                              

Inhuur 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 Inhuur 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 Inhuur 30.700 30.700 30.700 30.700 30.700 46.050                                             15.350                       

-                                                    -                              

Personeelskosten 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 Personeelskosten fte 44.684 44.684 44.684 44.684 44.684 Personeelskosten fte 52.316 52.316 52.316 52.316 52.316 74.658                                             22.342                       

-                                                    -                              

Huisvestingskosten 177.440 177.440 177.440 177.440 177.440 Huisvestingskosten 106.440 106.440 106.440 106.440 106.440 Huisvestingskosten 71.000 71.000 71.000 71.000 71.000 124.220                                           53.220                       

-                                                    -                              

Organisatiekosten 299.242 273.842 308.842 273.842 273.842 Organisatiekosten fte 137.850 137.850 137.850 137.850 137.850 Organisatiekosten fte 161.392 135.992 170.992 135.992 135.992 230.317                                           68.925                       

-                                                    -                              

Doorbelastingen Doorbelastingen Doorbelastingen -                                                    -                              

Doorbelastingen Staf 257.599 264.803 154.100 154.235 154.264 Doorbelastingen Staf 0 0 0 0 0 Doorbelastingen Staf 257.599 264.803 154.100 154.235 154.264 257.599                                           -                              

Doorbelastingen P&O 113.454 108.694 108.867 108.714 108.750 Doorbelastingen P&O fte 52.264 50.071 50.151 50.081 50.097 Doorbelastingen P&O fte 61.190 58.623 58.716 58.633 58.653 87.322                                             26.132                       

Doorbelastingen SSC 376.572 468.031 475.053 464.626 468.708 Doorbelastingen SSC fte 173.473 215.605 218.840 214.037 215.917 Doorbelastingen SSC fte 203.099 252.426 256.213 250.590 252.791 289.836                                           86.737                       

-                                                    -                              

Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen -                                                    -                              

Kosten lidmaatschap NVVK 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kosten lidmaatschap NVVK 0 0 0 0 0 Kosten l idmaatschap NVVK 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000                                             -                              

Uitbreiding formatie Wmo  a.g.v. abonnementstarief 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 Uitbreiding formatie Wmo  a.g.v. abonnementstarief 0 0 0 0 0 Uitbreiding formatie Wmo  a.g.v. abonnementstarief 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000                                             -                              

Tijdelijke formatie Pw verlengen met 1 jaar * 289.000 0 0 0 0 Ti jdel ijke formatie Pw verlengen met 1 jaar * 289.000 0 0 0 0 Tijdeli jke formatie Pw verlengen met 1 jaar * 0 0 0 0 0 144.500                                           144.500                     

-                                                    -                              

Onvoorzien 0 0 0 0 Onvoorzien 0 0 0 0 0 Onvoorzien 0 0 0 0 0 -                                                    -                              

-                                                    -                              

Totaal lasten 6.121.965 5.362.897 5.294.389 5.248.944 5.253.092 Totaal lasten 3.032.985 2.164.448 2.167.763 2.162.889 2.164.786 Totaal lasten 3.088.980 3.198.449 3.126.627 3.086.055 3.088.305 4.605.473 1.516.493

-                                                    -                              

BATEN BATEN BATEN

Baten van derden Baten van derden Baten van derden

Werk voor derden o.a. WMO consulenten 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 Werk voor derden o.a. WMO consulenten 0 0 0 0 0 Werk voor derden o.a. WMO consulenten 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000                                             0

Baten t.b.v. Beschermd Wonen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Baten t.b.v. Beschermd Wonen 0 0 0 0 0 Baten t.b.v. Beschermd Wonen 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000                                             0

Bijdrage  Oirschot o.b.v. DVO 64.438 64.438 64.438 64.438 64.438 Bi jdrage  Oirschot o.b.v. DVO 0 0 0 0 0 Bijdrage  Oirschot o.b.v. DVO 64.438 64.438 64.438 64.438 64.438 64.438                                             0

Totaal baten derden 184.438 184.438 184.438 184.438 184.438 Totaal baten derden 0 0 0 0 0 Totaal baten derden 184.438            184.438            184.438            184.438            184.438            184.438                                           -                              

Vergoeding kosten  WSP door WVK 58.000 0 0 0 0 Vergoeding kosten  WSP door WVK 58.000 0 0 0 0 Vergoeding kosten  WSP door WVK 0 0 0 0 0
29.000                                             29.000                       

Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW

Gemeente Bergei jk * 166.127 0 0 0 0 Gemeente Bergeijk * 166.127 0 0 0 0 Gemeente Bergei jk * 0 0 0 0 0 83.064                                             83.064                       

Gemeente Bladel * 180.487 0 0 0 0 Gemeente Bladel * 180.487 0 0 0 0 Gemeente Bladel * 0 0 0 0 0 90.244                                             90.244                       

Gemeente Eersel * 165.464 0 0 0 0 Gemeente Eersel * 165.464 0 0 0 0 Gemeente Eersel * 0 0 0 0 0 82.732                                             82.732                       

Gemeente Reusel-De Mierden * 115.687 0 0 0 0 Gemeente Reusel-De Mierden * 115.687 0 0 0 0 Gemeente Reusel-De Mierden * 0 0 0 0 0 57.844                                             57.844                       

Totale bijdragen  bestuursopdracht PW 627.765 0 0 0 0 Totale bijdragen  bestuursopdracht PW 627.765 0 0 0 0 Totale bijdragen  bestuursopdracht PW -                     0 0 0 0 313.883                                           313.883                     

Bijdragen gemeenten en afdelingen Bijdragen gemeenten en afdelingen Bijdragen gemeenten en afdelingen

Gemeente Bergei jk 1.147.586 1.130.735 1.116.522 1.107.094 1.107.954 Gemeente Bergeijk 250.462 446.673 423.708 423.735 423.741 Gemeente Bergei jk 897.124 684.062 692.814 683.359 684.213 897.124                                           250.462                     

Gemeente Bladel 1.265.227 1.259.539 1.243.987 1.233.670 1.234.612 Gemeente Bladel 273.365 494.067 468.938 468.967 468.974 Gemeente Bladel 991.862 765.472 775.049 764.703 765.638 991.862                                           273.365                     

Gemeente Eersel 896.327 877.432 862.989 853.408 854.282 Gemeente Eersel 252.859 462.362 439.025 439.052 439.058 Gemeente Eersel 643.468 415.070 423.964 414.356 415.224 643.468                                           252.859                     

Gemeente Oirschot 1.077.256 1.052.395 1.038.113 1.028.640 1.029.504 Gemeente Oirschot 244.077 445.533 422.457 422.484 422.490 Gemeente Oirschot 833.179 606.862 615.656 606.156 607.014 833.179                                           244.077                     

Gemeente Bladel 619.804 612.797 602.779 596.134 596.740 Gemeente Bladel 172.093 320.840 304.653 304.672 304.676 Gemeente Bladel 447.712 291.957 298.126 291.462 292.064 447.712                                           172.093                     

Afdel ing Jeugdhulp 245.562 245.562 245.562 245.562 245.562 Afdeling Jeugdhulp 0 0 0 0 0 Afdeling Jeugdhulp 245.562 245.562 245.562 245.562 245.562 245.562                                           -                              

Totale bijdragen gemeenten en afdelingen 5.251.762 5.178.459 5.109.951 5.064.506 5.068.654 1.192.856 2.169.475 2.058.782 2.058.909 2.058.939 4.058.907 3.008.984 3.051.170 3.005.598 3.009.714 4.058.907 1.192.856

Totaal baten 6.121.965 5.362.897 5.294.389 5.248.944 5.253.092 Totaal baten 1.878.621 2.169.475 2.058.782 2.058.909 2.058.939 Totaal baten 4.243.345 3.193.422 3.235.608 3.190.036 3.194.152 4.586.227                                       1.535.738                 

Saldo lasten en baten 0 0 -0 0 0 Saldo lasten en baten -1.154.365 5.027 -108.981 -103.980 -105.847 Saldo lasten en baten 1.154.365 -5.027 108.981 103.981 105.847

Gerealiseerde resultaat Gerealiseerde resultaat Gerealiseerde resultaat

* := incidentele last / baat * := incidentele last / baat * := incidentele last / baat

Meerjarenraming 

aframen bij afdeling ISD

Meerjarenraming Meerjarenraming 
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6.c Contractverleninging met accountant

1 AB-voorstel contractverlenging accountant.docx 

 

 
 
 

Voorstel AB 
 
Datum 
1-5-2019 
 
Onderwerp 
Voorstel verlenging contract met accountant voor het jaar 2019 
 
Voorstel 
Het contract dat GRSK heeft gesloten met de accountant Crowe Foederer B.V. loopt af na de controle van 
het jaar 2018. Het contract biedt de mogelijkheid aan de GRSK om twee keer te kiezen voor de verlenging 
met 1 jaar.  
Voorstel is om van de mogelijkheid tot verlenging gebruik te maken, voor de controle van het jaar 2019.  
 
 
Inleiding/aanleiding 
Omdat de looptijd van het contract met Crowe Foederer B.V. voorbij is na het afronden van de controle over 
2018 is het aan het algemeen bestuur van de GRSK om een besluit te nemen over de accountantscontrole 
over 2019 en verder.  
Er is een mogelijkheid tot verlenging opgenomen in het lopende contract met Crowe Foederer B.V..  
Evaluaties over de uitgevoerde controles door Crowe Foederer over de jaren 2017 en 2018 zijn positief. Dat 
wil zeggen dat de ervaringen tot nu toe over de dienstverlening door de accountant stemmen tot 
tevredenheid.   
Voorstel aan het AB is om te besluiten tot verlenging van het contract voor het jaar 2019.  
Over de accountantscontrole van het jaar 2020 wordt nu nog geen besluit voorgesteld.   
 
Wettelijk en/of beleidskader 
Voor het besluit van het bestuur over wel of niet verlengen van het contract gelden geen bijzondere 
voorschriften. 
 
Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling 
n.v.t. 
 
Argumenten 
Verlenging van het contract wordt geadviseerd, omdat de ervaringen tot nu toe positief zijn. De accountant 
en GRSK hebben de afgelopen twee jaren geïnvesteerd in de samenwerking. Er is geen aanleiding om een 
nieuwe aanbesteding op dit moment in gang te zetten.   
 
Alternatieven 
Alternatief voor verlenging is de aanbesteding van de accountantscontrole opnieuw op de markt te zetten.  
 
Risico’s 
De risico’s zijn bij verlenging beperkt. De prijs is vooraf bekend.  
Bij een nieuwe aanbesteding ontstaat een risico met betrekking tot de hoogte van de inschrijvingen. 
 
Financieel 
De condities voor verlenging zijn opgenomen in het lopende contract. Dat betekent onder meer dat de prijs 
verhoogd wordt door toepassing van het consumentenprijsindexcijfer.  
 
Communicatie/(burger)participatie 
n.v.t. 
 
Planning 
Het voorstel tot verlenging van het contract wordt geagendeerd voor de vergaderingen van het DB en AB op 
25 juni 2019. 
 
Bijlagen 
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 



6.d Delegatiebesluit

1 AB-voorstel aanpassing delegatiebesluit 

 

 
 
 

Voorstel AB 
 
Datum 
11-6-2019 
 
Onderwerp 
Voorstel aanpassing delegatiebesluit 
 
Voorstel 
Instemmen met het Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 
2019  
 
Inleiding/aanleiding 
Op 15 maart 2016 heeft het bestuur van de GRSK een delegatiebesluit genomen op grond van de 
gemeenschappelijke regeling. Nu deze gewijzigd is, is een geactualiseerd delegatiebesluit nodig.  
Het algemeen bestuur is gerechtigd dit besluit te nemen. De delegatie heeft betrekking op de bevoegdheden 
van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. 
 
Wettelijk en/of beleidskader 
De aangepaste GRSK vormt het kader voor het nieuwe delegatiebesluit. 
 
Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling 
n.v.t. 
 
Argumenten 
Aanpassing van het besluit is nodig om de per 1 juli 2019 gewijzigde taken en bevoegdheden uit te kunnen 
blijven voeren. Het vaststellen van het delegatiebesluit  is een bevoegdheid van het AB.  
 
Alternatieven 
n.v.t.   
 
Risico’s 
Voor het functioneren van het bestuur is een delegatiebesluit wenselijk. In 2016 is hier ook voor gekozen.  
 
Financieel 
n.v.t.  
 
Communicatie/(burger)participatie 
Er heeft afstemming plaatsgevonden met de Juridische Kwaliteitskring de Kempen. De wenselijkheid van 
een geactualiseerd delegatiebesluit is door de JKK onderkend en bevestigd.  
 
Planning 
Het delegatiebesluit treedt in werking op 1 juli 2019. 
 
Bijlagen 
Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2019 
 



1 Delegatiebesluit SK 2019.docx 

 
 

Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten 2019 
 
 
Het algemeen bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten;  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten van 11 juni 
2019;  
 
gelet op artikel 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.1.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluit:  
 
vast te stellen het volgende Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten 2019. 
 
Artikel 1 Delegatie 
Op grond van de gewijzigde regeling Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten per 1 juli 2019 worden de hierna genoemde bevoegdheden tot het nemen van 
besluiten en tot het verrichten van andere handelingen dan besluiten per 1 juli 2019 overgedragen aan 
het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 2 Bevoegdheden 
Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden en taken uit die in hoofdstuk 2, artikel 4, leden 2 tot en 
met 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1 juli 2019 zijn 
toebedeeld aan het algemeen bestuur. Het betreft: 
1. Ten aanzien van het SSC: 

a. aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie hardware,-
software, -netwerk infrastructuren, -applicaties en alle overige ICT ondersteunende systemen 
ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten, het Participatiebedrijf en de deelne-
mende gemeenten;  

b. landmeetkundige activiteiten ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en de 
deelnemende gemeenten, en  

c. vastgoedinformatievoorziening.  

 
2. Ten aanzien van de bevoegdheden van de colleges in de volgende wetten en daarop gebaseerde 

regelgeving op landelijk niveau en alleen in die gevallen waarin delegatie op grond van wettelijke 
bepalingen niet mogelijk is in mandaat opgedragen:  

a. de Wet Inburgering (WI), en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de minimaregelingen 
met als grondslag de Participatiewet en de bijzondere bijstand, de Participatieregeling 18+ 
Kempengemeenten en  

b. de uitvoering van maatwerkvoorzieningen (waaronder begeleiding) ter ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en participatie en het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning 
op dit onderdeel van de Wmo. De deelnemende gemeenten kunnen over de manier waarop 
de uitvoering op dit onderdeel door de Samenwerking Kempengemeenten plaatsvindt maat-
werkafspraken maken;  

c. de deelnemende gemeenten kunnen over de manier waarop de uitvoering op het gebied van 
de Wet inburgering (WI) door de Samenwerking Kempengemeenten plaatsvindt maatwerkaf-
spraken maken.  

 



3. Ten aanzien van P&O, behoudens voor de gemeente Bergeijk: 
a. het vaststellen van de lokale CAR-UWO; 
b. werkzaamheden ten aanzien van personeel en organisatie waaronder (salaris)administratie, 

dossiervorming en dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan en 
andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Samenwerking 
Kempengemeenten en de deelnemende gemeenten, alsmede ten behoeve van het 
Participatiebedrijf, met uitzondering van organisatiewijzigingen of ontwikkelingen in de 
organisatie van een deelnemende gemeente. De Samenwerking Kempengemeenten kan een 
deelnemende gemeente of het Participatiebedrijf desgewenst daarin ondersteunen/faciliteren.  

 
4. Ten aanzien van Jeugdhulp de volgende taken en bevoegdheden genoemd in de Jeugdwet en 

daarop gebaseerde regelgeving op landelijk niveau, behoudens voor de gemeente Oirschot:  
a. het organiseren en uitvoeren van de Jeugdhulp conform het door de raden vastgestelde 

meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen en dienstverleningsmodel Jeugdhulp en  
b. de coördinatie van beleidsvoorbereiding, evaluatie en verantwoording naar de colleges en 

raden.  

 
5. Ten aanzien van VTH namens de colleges en de burgemeesters, behoudens voor het college van 

de gemeente Bergeijk, zorg voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op basis van door 
de colleges en de burgemeesters afzonderlijk vast te stellen mandaatbesluiten waarin aan het 
dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten mandaat, volmacht en machtiging 
ten aanzien van specifieke rechtshandelingen en feitelijke handelingen worden verleend. 
Uitvoering van de bevoegdheden, genoemd in de voornoemde mandaatbesluiten, vindt plaats 
overeenkomstig door de colleges en de burgemeesters te geven instructies als bedoeld in artikel 
10:6 van de Algemene wet bestuursrecht.  
 

6. De beleidsvoorbereiding van de taken genoemd onder het tweede tot en met achtste lid van 
artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en doet 
daartoe voorstellen aan de colleges of als de raden de beslissingsbevoegdheid hebben, via de 
colleges aan de raden. De deelnemende gemeenten kunnen over de beleidsterreinen waarop en 
de mate waarin de uitvoering op dit onderdeel wordt overgedragen aan de Samenwerking 
Kempengemeenten afspraken maken in een dienstverleningsovereenkomst  

 
 
Artikel 3 Intrekking en inwerkingtreding 
1. Het delegatiebesluit GRSK 2016, vastgesteld op 15 maart 2016, wordt ingetrokken op het moment 

dat het nieuwe ingaat. 
2. Dit besluit treedt in werking (na bekendmaking) m.i.v. 1 juli 2019 
 
Artikel 4 Citeertitel 
Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten 2019. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Samenwerking 
Kempengemeenten van 25 juni 2019. 
 
 
Het Algemeen Bestuur voornoemd, 
 
 
 
 
B. Cerutti   A. Callewaert, 
Directeur GRSK  Voorzitter (plv.)             
 
 
 
 
           
 



1 In te trekken Delegatiebesluit SK 2016 

 
 

Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten 2016  
 
Het algemeen bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten;  
 
gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten van 15 maart 
2016;  
 
gelet op artikel 33a, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en afdeling 10.1.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluit:  
 
vast te stellen het volgende Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten 2016. 
 
Artikel 1 Delegatie 
Onder het voorbehoud van een positief besluit van de colleges van burgemeester en wethouders van 
de vijf Kempengemeenten met betrekking tot instemming met de gewijzigde regeling 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1 april 2016 worden de hierna 
genoemde bevoegdheden tot het nemen van besluiten en tot het verrichten van andere handelingen 
dan besluiten per 1 april 2016 overgedragen aan het dagelijks bestuur. 
 
Artikel 2 Bevoegdheden 
Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden en taken uit die in hoofdstuk 2, artikel 4, leden 2 tot en 
met 6, 8 en 10 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten per 1 april 
2016 zijn toebedeeld aan het algemeen bestuur. Het betreft: 
1. Ten aanzien van het SSC: 

a. aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, -
software, -netwerk infrastructuren, -applicaties en alle overige ICT ondersteunende systemen 
ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en de deelnemende gemeenten; 

b. landmeetkundige activiteiten ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en de 
deelnemende gemeenten, en 

c. vastgoedinformatievoorziening.  
2. Ten aanzien van de ISD de bevoegdheden genoemd in de volgende wetten en daarop 

gebaseerde regelgeving op landelijk niveau: 
a. de Participatiewet, de Wet Inkomensvoorziening oudere en of gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
(Bbz 2004), de Wet Inburgering (WI), Minimaregelingen met als grondslag de Participatiewet 
en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, en 

b. de uitvoering van maatwerkvoorzieningen (waaronder begeleiding) ter ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en participatie en het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning 
op dit onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 

3. Ten aanzien van P&O, behoudens voor de gemeente Bergeijk: 
a. het vaststellen van de lokale CAR-UWO; 
b. werkzaamheden ten aanzien van personeel en organisatie waaronder (salaris)administratie, 

dossiervorming en dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan en 
andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Samenwerking 
Kempengemeenten en de deelnemende gemeenten, met uitzondering van 
organisatiewijzigingen of ontwikkelingen in de organisatie van een deelnemende gemeente. 



De Samenwerking Kempengemeenten kan een deelnemende gemeente desgewenst daarin 
ondersteunen/faciliteren. 

4. Ten aanzien van Jeugdhulp de volgende taken en bevoegdheden genoemd in de Jeugdwet en 
daarop gebaseerde regelgeving op landelijk niveau, behoudens voor de gemeente Oirschot:  
a. het organiseren en uitvoeren van de Jeugdhulp conform het door de raden vastgestelde 

meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in de Kempen 2015-2019 en dienstverleningsmodel 
Jeugdhulp, en 

b. de coördinatie van beleidsvoorbereiding, evaluatie en verantwoording naar de colleges en 
raden.  

5. Ten aanzien van VTH, behoudens voor de gemeente Bergeijk: vergunningverlening, toezicht en 
handhaving op basis van door de colleges afzonderlijk vast te stellen mandaatbesluiten ten 
aanzien van specifieke rechtshandelingen en feitelijke handelingen. Uitvoering van de 
bevoegdheden vindt plaats overeenkomstig door de colleges te geven instructies als bedoeld in 
artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht. 

6. De beleidsvoorbereiding van de taken genoemd onder het tweede tot en met achtste lid van 
artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. 

 
Artikel 3 Intrekking en inwerkingtreding 
1. Het delegatiebesluit GRSK 2010, vastgesteld op 19 januari 2010, wordt ingetrokken. 
2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt. 
 
Artikel 4 Citeertitel 
Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten 2016. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Samenwerking 
Kempengemeenten van 15 maart 2016. 
 
 
Het Algemeen Bestuur voornoemd, 
 
J.A.M. Thijs-Rademakers, 
voorzitter (plv.)             
 
 
 
 
 
 



Bijlage delegatiebesluit GRSK 2010 
 
Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 2010  
 
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten;  
 
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 januari 2010;  
 
gelet op artikel 33, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen juncto artikel 147 en 
156 van de Gemeentewet, alsmede afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
b e s l u i t :  
 
de hierna genoemde bevoegdheden te delegeren aan het Dagelijks Bestuur:  
 
Artikel 1 Het voeren van dagelijks bestuur 
 
Bij het ontbreken van een door het Algemeen Bestuur vastgesteld jaarwerkplan als bedoeld in 
artikel 20 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, wordt het 
dagelijks bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten gevoerd door het Dagelijks 
Bestuur. 
 
Artikel 2 Privaatrechtelijke rechtshandelingen  
 
Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid tot het uitoefenen van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend voor zover ter zake, 
blijken de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, voldoende financiële middelen 
beschikbaar zijn gesteld en deze niet zijn uitgeput.  
 
Artikel 3 Publiekrechtelijke bevoegdheden  
 
Het Dagelijks Bestuur oefent de bevoegdheid uit te besluiten rechtsgedingen, 
bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures namens de regeling of het 
Algemeen Bestuur te voeren, zowel eisend als verwerend, of handelingen ter voorbereiding 
daarop te verrichten, waaronder het nemen van alle conservatoire maatregelen en het doen wat 
nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit, tenzij het Algemeen Bestuur, 
voor zover het het Algemeen Bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist. 
 
Artikel 4 Vaststellen ambtelijke organisatie  
 
Het Dagelijks Bestuur oefent de bevoegdheid uit regels vast te stellen over de ambtelijke 
organisatie, zoals bedoeld in artikel 17, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking Kempengemeenten, alsmede de bevoegdheid om ambtenaren te benoemen, te 
schorsen en te ontslaan, zoals bedoeld in artikel 160, lid 1, onder c en d van de Gemeentewet.  
 
Artikel 5 Citeertitel 
 
Dit besluit kan worden aangehaald als: Delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking Kempengemeenten 2010. 
 
Artikel 6 Inwerkingtreding 
 
Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 januari 
2010. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 januari 2010. 
 
De voorzitter 



6.e Aanpassing regeling bezwaarschriften

1 AB voorstel 25-6-2019 Regeling bezw cie Sociaal Domein.docx 

 

 
 
 

Voorstel AB 
 
Datum 
3-6-2019 
 
Onderwerp 
Vaststellen Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 en financiële verrekening met 
KempenPlus 
 
Voorstel 
1. Vaststellen van de Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 
2. Vanaf 1 juli 2019 afgegeven adviezen registreren. Per half jaar stuurt SK een nota van de gemaakte 
vacatiegelden, reiskosten en kosten extern secretaris naar rato van aantal adviezen KempenPlus/MD. 
 
Inleiding/aanleiding 
De Samenwerking Kempengemeenten (SK) heeft een commissie ingesteld voor de advisering op 
bezwaarschriften op gebied van het sociale domein op grond van de Regeling commissie bezwaarschriften 
ISD de Kempen en Jeugdhulp 2015. 
Nu per 1 juli 2019 de uitvoeringsorganisatie KempenPlus van start gaat en de afdeling MD van de SK wordt 
gewijzigd, moet ook de advisering op de bezwaarschriften worden herbezien. 
 
Wettelijk en/of beleidskader 
Art 7:13 Awb is van toepassing als een adviescommissie voor bezwaarschriften wordt ingesteld. Het 
instellen van een adviescommissie is een bevoegdheid, geen verplichting. 
 
Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling 
n.v.t. 
 
Argumenten 
In de Regeling commissie bezwaarschriften Intergemeentelijke sociale dienst de Kempen en Jeugdhulp 
2015 is de advisering voor het gehele sociale domein geregeld.  
 
Het is de bedoeling dat de huidige commissie werkzaam blijft voor beide organisaties. Deze onafhankelijke 
commissie is nu ingesteld door de SK, die ook de benoemingen, betaling van vacatie-, reiskosten en kosten 
extern secretaris doet. De voorbereiding van deze werkzaamheden alsmede het organiseren van 
hoorzittingen vindt plaats binnen de SK, afdeling ISD.  
 
Het voorstel is nu de organisatie van de bezwaarschriftencommissie bij de SK te laten. Wel wil KempenPlus 
voor de hoorzittingen en advisering een beroep doen op deze commissie.  
De besluitvorming vindt plaats door het bestuursorgaan dat het primaire besluit heeft genomen, dus ofwel 
door het Bestuur van KempenPlus, ofwel het Dagelijks Bestuur van de SK of diens gemandateerde.  
 
De financiële verrekening is niet opgenomen in de nieuwe Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal 
Domein. Na overleg met de financiële afdeling wordt voorgesteld om vanaf 1 juli 2019 te registreren hoeveel 
adviezen aan KempenPlus respectievelijk MD worden gegeven. Vervolgens kan de SK per half jaar een nota 
sturen aan KempenPlus van de gemaakte vacatie- en reiskosten alsmede de kosten externe secretaris. De 
wijze van verrekening  kan na 1 jaar worden geëvalueerd.   
 
Voor de inhoudelijke wijzigingen wordt verwezen naar de bijgevoegde nieuwe Regeling commissie 
bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 en het voorstel aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Samenwerking Kempengemeenten. 
De regeling wordt op 25 juni 2019 aan het AB van de SK ter vaststelling voorgelegd.  
 
 
Alternatieven 
Alternatieven zijn: 
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-geen adviescommissie instellen. Het is geen verplichting een adviescommissie in te stellen, maar een 
mogelijkheid. De onafhankelijke positie van de commissie is voor veel bezwaarmakers een belangrijk 
aspect. Daarom zijn we er voorstander van om te blijven werken met een adviescommissie. Verder zou het 
horen met eigen personeel een behoorlijke tijdsinvestering vragen.  
 
-2 afzonderlijke commissies instellen voor KempenPlus en MD. De huidige commissie functioneert goed voor 
alle regelingen. Ook is op deze manier een (kosten-) efficiënte manier van werken mogelijk. 
 
Risico’s 
geen 
 
Financieel 
Na overleg met de financiële afdeling wordt voorgesteld om vanaf 1 juli 2019 te registreren hoeveel adviezen 
aan KempenPlus respectievelijk MD worden gegeven. Vervolgens kan de SK per half jaar een nota sturen 
aan KempenPlus van de gemaakte vacatie- en reiskosten alsmede de kosten externe secretaris. De wijze 
van verrekening  kan na 1 jaar worden geëvalueerd.   
 
De kosten van één commissie zijn altijd minder dan twee afzonderlijke commissies. 
 
 
 
Communicatie/(burger)participatie 
SK dient de regeling te publiceren 
 
Planning 
Vaststellen in AB van 25 juni 2019. 
Commissieleden per brief daarna op de hoogte stellen. 
 
Bijlagen 
1.Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 
2.ter kennisname: Voorstel aan MO ISD de Kempen/ WVK om voor de advisering op bezwaarschriften 
gebruik te blijven maken van de bezwaarschriftencommissie van de SK Sociaal Domein. 
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Het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten; 

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 juni 2019 

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen; 

besluit: 

vast te stellen de volgende regeling: 

Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 

Kempengemeenten; 

b. Kempengemeenten: de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden; 

c. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften; 

d. Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening: het organisatieonderdeel van de Samenwerking 

Kempengemeenten dat belast is met taken op het gebied van bijzondere bijstand,   

inkomensondersteuning„ schuldhulpverlening, zorg en jeugdhulp. 

e. Participatiebedrijf KempenPlus: de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie 

Participatiebedrijf KempenPlus; 

f. Bestuur: het bestuur van het Participatiebedrijf KempenPlus.  

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie 

Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen: 

a. besluiten van het Dagelijks Bestuur op het gebied van de Wmo, Wet gemeentelijke  
                  schuldhulpverlening, Jeugdwet, minimaregelingen en bijzondere bijstand op grond van de  
                  Participatiewet vallende onder het takenpakket van de  afdeling Maatschappelijke Dienstverlening; 

b. besluiten van het Bestuur van het Participatiebedrijf KempenPlus op het gebied van  werk en  

    inkomen ingevolge de IOAW, de IOAZ, het Bbz en de Pw met uitzondering van de bijzondere  

    bijstand. 

Artikel 3 Samenstelling van de commissie 

1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden. 

2. De voorzitter en de leden worden door het Dagelijks Bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. 

3. Het Dagelijks Bestuur kan een aantal plaatsvervangende leden benoemen. 

4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter. 

5. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder 

verantwoordelijkheid van het Algemeen of Dagelijks Bestuur, het Participatiebedrijf KempenPlus dan 

wel van de bestuursorganen van de Kempengemeenten. 

Artikel 4 Secretaris 

De secretaris van de commissie is een door de afdelingsmanager van de afdeling 

Maatschappelijke Dienstverlening  aangewezen medewerker.  

De afdelingsmanager wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan. 

 

Artikel 5 Zittingsduur 

1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Het 
is mogelijk twee keer herbenoemd te worden. Hun benoeming eindigt echter eerder, van 
rechtswege, zodra de werkzaamheden van de commissie worden ondergebracht in een andere 
bezwaarschriftencommissie. 

2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen 
daarvan schriftelijk mededeling aan het Dagelijks Bestuur. 

3. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie 



vervullen totdat in de opvolging is voorzien. 

Artikel 5a Hoogte vergoedingen 

1. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van de vergadering een 
vergoeding per vergadering, gebaseerd op het vergoedingsbedrag voor commissieleden, 
categorie tussen de 10.001 en 20.000 inwoners, zoals opgenomen in artikel 3.4.1 van het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.  

2. De vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt voor de voorzitter vermenigvuldigd met de factor 3 
en voor de leden met de factor 2,5. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan de hand van 
een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te bepalen indexcijfer. 

4. De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding op basis van de gemaakte kosten van openbaar 
vervoer of voor reizen met eigen vervoer ter hoogte van de fiscale onbelaste vergoeding voor de in 
redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten op basis van de kortste route. 

5. De vergoedingen worden per kwartaal uitbetaald. 

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift en inschakeling van de bezwaarschriftencommissie 

1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. 
2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt in handen van de commissie gesteld. 
3. Van inschakeling van de commissie wordt afgezien: 

a. indien het bezwaarschrift voorafgaand aan de behandeling in de commissie 
wordt ingetrokken. 

b. indien het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is. 

Artikel 7 Bemiddeling 

De commissie kan onderzoeken of laten onderzoeken of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens 
de zaak (verder) in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen. 

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden 

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht 
worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de voorzitter van de commissie: 
a. artikel 2:1, tweede lid; 
b. artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door 

de commissie; 
c. artikel 7:4, tweede lid; 
d. artikel 7:6, vierde lid. 

Artikel 9 Vooronderzoek 

1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of 

te laten inwinnen. 
2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies 

of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. 
Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het (Dagelijks) Bestuur  vereist. 

Artikel 10 Hoorzitting 

1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en 

het (Dagelijks) Bestuur in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen. 



 

2. De voorzitter beslist over de toepassing van horen als bedoeld in artikel 7:3 van de Algemene 

wet bestuursrecht. 
3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij 

daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het (Dagelijks) Bestuur. 

Artikel 11 Uitnodiging zitting  

1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het (Dagelijks) Bestuur ten minste twee weken voor 

de zitting schriftelijk uit. 
2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het (Dagelijks) Bestuur onder 

opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen. 
3. De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting 

aan de belanghebbenden en het (Dagelijks) Bestuur meegedeeld. 
4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van 

de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid. 

Artikel 12 Quorum 

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval 

de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is. 

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling 

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift 
indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen. 

Artikel 14 Zitting niet openbaar 

De zitting van de commissie is niet openbaar. 

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging 

1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Algemene wet bestuursrecht vermeldt de namen van 

de aanwezigen en hun hoedanigheid. 
2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting 

is voorgevallen. 
3. Indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid 

zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding. 

4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen 
worden gehecht. 

5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. 

Artikel 16 Nader onderzoek 

1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk 

blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit 

onderzoek houden. 
2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, 

het (Dagelijks) Bestuur en de belanghebbenden toegezonden. 
3. De leden van de commissie, het (Dagelijks Bestuur en de belanghebbenden kunnen binnen een week 

na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot 
het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek. 

4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze regeling die betrekking hebben op de hoorzitting, 

zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 



Artikel 17 Raadkamer en advies 

1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen 
advies. 

2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. 
3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 
4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die 

minderheid dat verlangt. 
5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het 

bezwaarschrift. 
6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend. 

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging 

Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 15 en eventueel 

door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan 
het (Dagelijks) Bestuur. 

Artikel 19 Jaarverslag 

De commissie brengt jaarlijks aan het (Dagelijks) Bestuur verslag uit van haar 

werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. 

Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur. 

Artikel 21 Intrekken oude regeling 
De regeling commissie bezwaarschriften Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen en 
Jeugdhulp  2015 wordt ingetrokken. 

Artikel 22 Overgangsbepaling 

1. Bezwaarschriften die voor de datum van de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend 
en waarover op het moment van de inwerkingtreding van deze regeling nog niet is 
geadviseerd, worden afgehandeld overeenkomstig deze regeling. 

2. De (her-)benoeming van de voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de commissie 
die is gebaseerd op de Regeling commissie bezwaarschriften Intergemeentelijke Sociale 
Dienst de Kempen en Jeugdhulp 2015 blijft gehandhaafd. De periode dat zij als zodanig al 
benoemd zijn geweest, komt in mindering op de in artikel 5, eerste lid, genoemde 
zittingsduur van maximaal drie perioden van drie jaar. Hun (her-)benoeming eindigt echter 
eerder, van rechtswege, zodra de werkzaamheden van de commissie worden ondergebracht 
in een andere bezwaarschriftencommissie. 

Artikel 23 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2019 

Artikel 24 Citeertitel 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling commissie bezwaarschriften  Sociaal Domein  

2019 

 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten op 
25 juni 2019 
 
 
 
De voorzitter       de secretaris    
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Voorstel MO ISD de Kempen 
 

 
Aan : MO-ISD de Kempen/ WVK 
Behandeld door : Jeanne Adams 
Onderwerp : Aanpassing Regeling bezwarencommissie Sociaal Domein 
Datum : 3 juni 2019 
 

 
Inleiding: 
 
De Samenwerking Kempengemeenten (SK) heeft een commissie ingesteld voor de advisering op 
bezwaarschriften op gebied van het sociale domein op grond van de Regeling commissie 
bezwaarschriften ISD de Kempen en Jeugdhulp 2015. 
Nu per 1 juli 2019 de uitvoeringsorganisatie KempenPlus van start gaat en de afdeling MD van de 
SK wordt gewijzigd, moet ook de advisering op de bezwaarschriften worden herbezien. 
 
Inhoudelijk: 
 
In de Regeling commissie bezwaarschriften Intergemeentelijke sociale dienst de Kempen en 
Jeugdhulp 2015 is de advisering voor het gehele sociale domein geregeld.  
Het is de bedoeling dat de huidige commissie werkzaam blijft voor beide organisaties. Deze 
onafhankelijke commissie is nu ingesteld door de SK, die ook de benoemingen, betaling van 
vacatie-, reiskosten en kosten extern secretaris doet. De voorbereiding van deze werkzaamheden 
alsmede het organiseren van hoorzittingen vindt plaats binnen de SK, afdeling ISD.  
 
Het voorstel is nu de organisatie van de bezwaarschriftencommissie bij de SK te laten. Wel wil 
KempenPlus voor de hoorzittingen en advisering een beroep doen op deze commissie. De 
besluitvorming vindt plaats door het bestuursorgaan dat het primaire besluit heeft genomen, dus 
ofwel door het Bestuur van KempenPlus, ofwel het Dagelijks Bestuur van de SK of diens 
gemandateerde.  
 
De financiële verrekening is niet opgenomen in de nieuwe Regeling commissie bezwaarschriften 
Sociaal Domein. In overleg met de financiële afdeling stel ik voor om vanaf 1 juli 2019 te registreren 
hoeveel adviezen aan KempenPlus respectievelijk MD worden gegeven. Vervolgens kan de SK per 
half jaar een nota sturen van de gemaakte vacatie- en reiskosten alsmede de kosten externe 
secretaris. De wijze van verrekening  kan na 1 jaar worden geëvalueerd.   
 
Voor de inhoudelijke wijzigingen wordt verwezen naar de bijgevoegde nieuwe Regeling commissie 
bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 en het voorstel aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de 
Samenwerking Kempengemeenten. 
De regeling wordt op 25 juni 2019 aan het AB van de SK ter vaststelling voorgelegd.  
 
 
Financiële consequenties: 
 
n.v.t. 
 
Juridische consequenties: 
 
Met de nieuwe regeling wordt de advisering op bezwaarschriften op het Sociale Domein 
geformaliseerd. 
 



  2 

Communicatie: 
 
Bekendmaking van de nieuwe regeling vindt plaats vanuit de GRSK. 
 
Gemeenteraad: 
 
n.v.t. 
 
Voorstel(len): 
 
1. Kennisnemen van de Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 
2. Vanaf 1 juli 2019 afgegeven adviezen registreren. Per half jaar stuurt SK een nota van de 
gemaakte vacatiegelden, reiskosten en kosten extern secretaris naar rato van aantal adviezen 
KempenPlus/MD. 
 
 
Bijlage(n): 
 
1.Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal Domein 2019 
2.Voorstel aan AB van GRSK vaststellen Regeling commissie bezwaarschriften Sociaal Domein 
2019 
 
Besluit MO: 
 
      
 

Ondertekening 

Directeur ISD de Kempen 
 
 
 
 
Datum: 
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