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2 Voorstel wijzigingen bestuur

1 Voorstel AB samenstelling bestuur.docx 

Voorstel AB
Datum
10-12-2019

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 poho’s MD, VTH en Bedrijfsvoering.

Inleiding/aanleiding
Na het laatste AB van 25 juni 2019 waarin wijzigingen zijn doorgevoerd hebben zich de volgende wijzigingen 
voorgedaan. 
Oirschot:
Vanwege het vertrek van de heer A. de Jong is mevrouw S. Willems aangesteld als gemeentesecretaris. De 
heer J. Heijman is vertrokken als wethouder. Hiervoor is nog geen plaatsvervanger aangesteld.
Reusel-De Mierden:
Op 10 december 2019 wordt mevrouw A. van de Ven geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. 
Mevrouw J. Eugster neemt afscheid op 13 december 2019.
Bergeijk:
De heer W. Wouters heeft afscheid genomen als gemeentesecretaris. De heer H. Loos is benoemd tot 
gemeentesecretaris.
Eersel:
Vanwege het vertrek van de heer J. Vos is de heer W. Wouters geïnstalleerd als nieuwe burgemeester op 
18 juni 2019.

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 17 december 2019 als volgt:

Gemeente AB leden
Bergeijk A. (Arinda) Callewaert

S. (Stef) Luijten
M. (Mathijs) Kuijken
M. (Manon) Theuws
H. (Hans) Loos, secretaris (adviseur)

Bladel R. (Remco) Bosma
W. (Wim) van der Linden
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) 
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Oirschot J. (Judith) Keijzers
P. (Piet) Machielsen 
vacature
E. (Esther) Langens
S. (Saskia) Willems secretaris (adviseur)

Reusel-De Mierden A. (Annemieke) van de Ven
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 17 december 2019: 

Gemeente DB leden
Bergeijk A. (Arinda) Callewaert
Bladel R. (Remco) Bosma 
Eersel W. (Wim) Wouters
Oirschot J. (Judith) Keijzers
Reusel-De Mierden A.(Annemieke) van de Ven

 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 
25 juni 2019. Dit als volgt: 

Voorzitter AB en DB Plv. voorzitter AB en DB
A. (Arinda) Callewaert R. (Remco) Bosma 

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. 
Na het vertrek van mevrouw Eugster is de taakverdeling binnen het DB als volgt: 

Taakveld Voorzitter/DB lid
MD n.t.b. 
VTH J. (Judith) Keijzers
Bedrijfsvoering (incl. BGO) W. (Wim) Wouters

 Samenstelling overleg van portefeuillehouders
Per taakveld heeft het Algemeen Bestuur een overleg van portefeuillehouders ingesteld. Binnen het 
DB is afgesproken wie voorzitter is van het overleg.
De samenstelling van de verschillende poho’s is met ingang van 17 december 2019 als volgt:

Poho MD (vz. naam)
Gemeente AB leden
Bergeijk M. (Manon) Theuws 
Bladel W. (Wim) van der Linden
Eersel E. (Eric) Beex 
Oirschot E. (Esther) Langens (agendalid)
Reusel-De Mierden M. (Maarten) Maas

Poho VTH (vz. J. Keijzers)
Gemeente AB leden
Bergeijk M. (Mathijs) Kuijken (agendalid)
Bladel F. (Fons) d’Haens
Eersel S. (Steven) Kraaijeveld
Oirschot n.t.b.
Reusel-De Mierden P. (Peter) van de Noort
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Poho Bedrijfsvoering (vz W. Wouters)
Gemeente AB leden
Bergeijk S. (Stef) Luijten
Bladel R. (Remco) Bosma
Eersel S. (Steven) Kraaijeveld
Oirschot n.t.b. 
Reusel-De Mierden F. (Frank) Rombouts



3.a Brief Provincie Noord-Brabant inzake begroting 2020

1 2019-07-16 Provincie Noord-Brabant brief inzake begroting.pdf 

Provincie Noord-BrobonÌ

Aon het Algemeen Bestuur von

de Somenwerking Kempengemeenten

Postbus 1 l
5540 AA REUSEL

Onderwerp

Begroting 2020

Geocht bestuur,

Door erop loe te zien dot de lokole overheden hun mootschoppeliike token

goed uitvoeren, drogen we bi¡ oon een bestendig en veilig Brobont met een

sterk openboor besluur. Een bestuur woor de inwoners op kunnen vertrouwen

Respecl voor de eigen verontwoordeliikheid von besturen en roden is het

uitgongspunl.

Finoncieel foezicht
ln deze brief informeren wij u over onze loezichlbevindingen vonuil finoncieel

loezicht.

Uw gemeenschoppeliike regeling heeft de verontwoordeliikheid om een

begroting vosl le stellen die slructureel en reëel in evenwicht is. leder ioor
besluiten wii, op grond von ortikel 203 von de Gemeentewet, voor 'l ionuori of
uw regeling voor het komende begrolingsioor onder repressief of preventief

toezicht volt. Op bosis von ortikel 35 lid ó von de Wet gemeenschoppeliike

regelingen is dit ortikel von overeenkomstige toepossing op gemeenschoppeliike

regelingen.

Criterio wqorqqn wii toelsen

Wii hebben uw begroting2O2O en de meeriorenroming 2021-2023 beoordeeld
volgens de methodiek von risicogericht en proportioneel finqncieel loezicht.

Hierbii hebben wii ook de uitkomsten von de ioorrekening 20'18 belrokken.

Oordeel
De door u vostgeslélde begroting 2O2Q en de biibehorende meeriorenroming

2021-2023 hebben wii tiidig ontvongen. Wii ziin von oordeel dol de begroting

2020 structureel en reëel in evenwicht is. Voor uw gemeenschoppeliike regeling

is doorom voor het begrolingsio or 2O2O het normool geldend repressief toezicht

von krochl. Hierbii behoort dot u begrolingswiizigingen 2O2O binnen twee

weken no vqststelling olleen ter kennisnome oon ons inzendt.

Brobontloon I

Poslbus 9015'|

5200 MC's-Hertogenbosch

Telefoon (073l,681 28 12

Fox (023) ó80 Zó 80

www.brobonl.nl

tBAN NL8órNGB067 4560043

Bereikboorheid

openboor vervoer en fiets:

www.brobont.nl/route

Dotum

l ó iuli 20l 9

Ons kenmerk

c2.248463/45s0650

Uw kenmerk

Conloctpersoon

M. (Mieke) Jonsen - Sluiiter

lelefoon

(023)ó8r 20 15

Emoil

msluiiter@brobont.nl

Biilcge(n)



Provincie Noord-Brobonl

Tot slot
lndien u nog vrogen heeft, kunt u contoct opnemen met mevrouw M. Jonsen -

Sluiiler von ons teom IBT finoncieel toezicht. Zii is op moondog, dinsdog en

donderdog tiidens kontooruren bereikboqr vio telefoonnummer (0231 ó8.l
2015.

Een kopie von deze brief hebben wii oon uw dogeliiks bestuur gestuurd

Gedeputeerde Stoten von Noord-Brobont,

nomens deze,

Dotum

ló iuli20l9
On¡ kenmerk

c2248463/45506s0

fl W-.-_-¿

R. Heiimerink,

progrommomonogêr I nterbestuurliik Toezicht

ln verbond met geoutomotiseerd verwerken is dit document digitool ondertekend
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3.b Brief Provincie Noord-Brabant inzake toezichtsoordeel Archief- en Informatiebeheer

1 2019-07-25 Provincie Noord Brabant toezichtsoordeel archief- en informatiebeheer.pdf 

Provincie Noord -Brobont GEMEENTE

INGEK: 
[J

IIEG.NR.:

BFL-r[ìå:1,"r ¡t fr4 i [ì11 i-,¡[i N

2 A{.tG ?t},ij

19tK.1503

I il]t illlt ilil üilil il Iilil ililt ilIil ffi lilt ilÍ

'31 ',lf,

Aon het besluur von
De SomEnwerking Kempengemeenten
Postbus I I
5540 AA REUSEI.

Ondorwrrp

Toezichtoordeel Archief- en lnformotiebehcer

Geocht bestuur,

Brobontloon I

Pos6u¡ 90151

5200 MC'rHertogcnbosch

Telofoon l073l681 28 t2
Fox (0731 68076 80

www.brobonl.nl

I BAN Nt8ót NGBO67 45 60043

Bcroikboorhcid

opcnboor vcrvocr cn ficls:

www.brobont.nl/roule

Dqtum

25 iul¡ 2Ot 9

C)n¡ ken¡rerk

c2248631 /4s57s31
Uw konm¡r{<

Contactpar¡oon

lJ.H. (lngmor) Koch

Tel¡foon

lo73l ó81 20 78

Emsll

ikoch@brobont.nl

!illosr(n)

Door erop toe te zien dot de lokole overheden hun mootschoppeliike token
goed uitvoeren, drogen we bii oon een bestendig en veilig Brobonl mel een
sterk openboor bestuur. Een bestuur woor de inwoners op kunnen vertrouwen
Respect voor de eigen verontwoordeliikheid von besturen en roden is het
uítgongspunl.

Bii de uitvoering von ons systemotisch toezicht vrogen we gemeenschoppeliike
regelingen in Noord-Brobont voor l5 iuli 20l9 het verslog orchiefbeheer over
het vorige ioor, noor ons toe te sturen. Het verslog ontvingen we op 3 iul¡ 20lg.

Op bosis von de criterio uit het Beleidskoder lnterbestuurliik Toezicht 2016-2019
beoordelen wii uw gemeente voor wot betreft ons systemotisch toezicht op het
orchief- en informotiebeheer qls voldoct.

Archiof- cn informotiobchoor
Toegonkeliike en betrouwbore overheidsorchieven ziin essentieel voor goed
bestuur. Hierbii is het op orde ziin von de digitole en popieren orchivering een
voorwoorde om olle ondere overheidstoken goed uit te kunnen voeren.
Wonneer overheidsorchieven niet volledig en befouwboor ziin, belemmert dot
een goede bedriifsvoering en de verontwoording noor de somenleving.

voor ons toezicht op het orchief- en informotiebeheer sluiten we oon bii de
oonbeveling d¡e de vNG de gemeenten doet, dot het dogeliiks bestuur ioorliiks
het olgemeen besluur informeert over orchiefzorg en -beheer von het
voorofgoonde ioor.



Provincie Noord-Brobont

KPI-nr Om¡chriivlng
I Lokole en

3 Ordening, ouü enticiteit, context, toegonkeliikheid en duurzoomheid
orchiefbescheiden

4 orchiefbescheiden in het

6 vqn orchiefbescheiden noor de orch ols
7 Archiefbewoorplootsen, orchiefruimten en e-depots

voor de beoordeling von uw verslog boseren we ons op de volgende 5
lhemo's:

Gritcrio wcoroon wii loctrcn
uw verslog oon het olgemeen bestuur beoordelen we oon de hond von de
volgende criterio:

Oordccl
Wii boseren ons oordeel voorol op de kwoliteit von het proces von
versloglegging. Dit oordeel kon doordoor ofwi¡ken von de bevindingen en het
oordeel dot uw orchivoris in hoor verslog oon u beschriift. Deze ziin voorol op
de inhoud gericht.

Het verslog orchiefbeheer ontvingen wii voor 15 iuli en u bood het verslog oon
het olgemeen bestuur oon op l8 iuni 2019. Het olgemeen bestuur heeft het
verslog vostgesteld in de vergodering von 25 juni 2019.

Het verslog beschriift de 5 themo's woor wii onze beoordeling op boseren. Het
verslog is voorzien von een uitgebreid 'lmplementolieplon Archief 2oIg,, woorin
is beschreven wqt de stond von zoken is in de verbetering von het orchief- en
informotiebeheer en welke octiviteiten in 201 9-2020 worden uitgevoerd. We
beoordelen uw orgonisotie doorom ols 'voldoet'.

D.tum

25 iuli 2Q19

On¡ konrnrt*

c2248631 / 4s57531

Oordccl Critcric
Voldoet Ub rengt ioorlijks verslog uit oon het olgemeen bestuur, beschriift

minimool de 5 prioritoire themo's - indien nodig - de
voorgenomen verbetertroiecten en stuurt ons een ofschrift

hÞnLon voor l5 iuli.
Voldoct
gcdcchclilk

U brengt ioorlijks verslog uit oon hel olgemeen besluur, moor
beschriift niet olle 5 prioritoire themo's of olle benodtgde
verbetertroiecten of de beschreven verbeterÌroiecten voldoen
niet. U stuurt ons hel verslog oon hel olgemeen bestuur in
qfschrift voor l5 I

Voldoct niet U brengt geen verslog uit oon het olgemeen bestuur of een
ofschrift von het verslos is niet voor l5 iuli noor ons toegestuurd

2/3



Provincie Noord -Brobont

over de versloglegging op het gebied von orchiefbehcer in uw orgonisotie
spreken wii onze woordering uil.

Govrecgdc qclir von uw kont
wii vrogcn u voor l5 iuli 2020 een verslog oon hct olgcmccn bestuur cn oon
ons te sluren over het informotie- en orch¡cfbchecr binncn uw orgonisotic in hct
verslogioor 2019. we lezen doorin noosr nieuwe ontwikkcling"i ook groog de
resultoten von de verschillende octiviteiten die conform hct imflemcntoieplÃ in
gong ziin gezcÌ. Bii dit verslog ontvongen wii groog een overzicht von de door u
geconsloteerde verbeterpunten msl ecn beknople beschriiving hoe on wonncer
deze vcrbeteringen gereoliseerd zullen worden.

ln verbond met de rol von het olgemcen bestuur in de horizontole
verontwoording goon we ervon uit dot u uw bestuur ovcr hcl oordcel informeert.

Dolum

25 iuli20l9
O¡¡ k¡nmo¡*

c2248631/4557531

lot dot
lndien u nog vrogen heeft, kunt u contoct opnemen met de heer Koch von ons
teom IBT orchief- en informoriebeheer. Hii is op moondog, dinsdog, donderdog
en vriidog fifdens kontooruren bereikboor vio telefoonnrm", (oz3l ógl 20 7g

Gedeputeerde Stoten von Noord-Brobonl,
nomens deze,

fl W*^/.----,
Drs. R. Heiimerink,
progrommomonoger lnterbestuurliik Toezicht

ln verbond met geouromoriseerd verwerkcn is dit document digitool ondcdckend

3/s



4 Verslag vorig overleg 25 juni 2019

1 Verslag_Algemeen_Bestuur_SK_25_juni_2019.pdf 

 

 

Concept verslag Algemeen Bestuur SK 
Datum 25-06-2019 

Tijd 16:00 - 17:00 

Locatie gemeentehuis Bladel 

Voorzitter A. Callewaert 

Aanwezig 

Bergeijk 

Bladel 

Eersel 

Reusel-De 

Mierden 

SK 

 

 

mevr. A. Callewaert, dhr. S. Luijten, dhr. H. Loos, dhr. M. Kuijken, mevr. M. Theuws 

dhr. R. Bosma, dhr. D. Jansen, dhr. W. van der Linden, dhr. F. d’Haens 

dhr. W. Wouters, dhr. S. Kraaijeveld, dhr. L. Kox, dhr. T. Offermans 

mevr. J. Eugster, dhr. R. Brekelmans, dhr. M. Maas, dhr. P. van de Noort,  

dhr. F. Rombouts 

dhr. B. Cerutti, mevr. M. van Dongen, mevr. J. van Deursen (verslag) 

 

  

1 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. Er is bericht van verhindering 

ontvangen van het gehele college van Oirschot. Speciaal welkom aan de collegeleden 

die in hun nieuwe functie voor het eerst aanwezig zijn in dit overleg: de heer Wouters, 

de heer Loos, de heer Bosma en de heer Brekelmans. 

 

2 

 

Mededelingen 

 

2.a 

 

Nieuwe website Samenwerking Kempengemeenten 

De nieuwe website van de Samenwerking Kempengemeenten, die op 24 juni live is 

gegaan, is gepresenteerd. Per 1 juli vervallen de websites van ISD de Kempen, CJG+ 

de Kempen en de oude website Samenwerking Kempengemeenten. De nieuwe 

website is tot stand gekomen naar aanleiding van de vorming van de afdeling 

Maatschappelijke Dienstverlening. De website is in een gezamenlijke traject met 

KempenPlus en de gemeenten tot stand gekomen.  
 

3 

 

Samenstelling bestuur 

Rekening houdend met onderstaande mutaties worden de samenstelling van bestuur 
vastgesteld.  

Ten aanzien van de taakverdeling in het DB  wordt afgesproken dat tot februari 2020 
de verdeling als volgt is: 

Voorzitter: mevrouw Callewaert 

Plv. Voorzitter: de heer Bosma 
Bedrijfsvoering: de heer Wouters 

VTH: mevrouw Keijzers  

MD: mevrouw Eugster 

Na de installatie van de nieuwe burgemeester van RDM (verwacht januari 2020) wordt 
de taakverdeling opnieuw besproken. Namens Eersel is de heer Kraaijeveld deelnemer 
aan het portefeuillehoudersoverleg VTH i.p.v. de heer Vos. 
 

4 

 

Ingekomen stukken 

4.a 

 

Zienswijze gemeente Oirschot op begroting SK 2020 

Zienswijze is voor kennisgeving aangenomen.  
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4.b 

 

Voorlopige zienswijze gemeente Bladel op begroting SK 2020. 

De voorlopige zienswijze is voor kennisgeving aangenomen. Deze wordt beantwoord 
bij agendapunt 6b.  
 

4.c 

 

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

Ingekomen brieven aan AB en bijbehorende reactie vanuit DB. Voor kennisgeving 

aangenomen. 
 

4.d 

 

Brief verslag archief 2018  

Archiefverslag is in DB besproken en vastgesteld. De brief hierover aan het AB en het 

bijbehorende verslag zijn toegevoegd aan de vergaderstukken in ibabs.  

 

5 

 

Verslag vorig overleg 18-12-2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

6 

 

Bedrijfsvoering 

 

6.a 

 

Jaarrekening en resultaatbestemming SK 2018 

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. de stukken. De vergadering stelt de 

jaarrekening en de resultaatbestemming vast. 
 

6.b 

 

Begroting 2020 SK en beantwoording zienswijzen 

De begroting inclusief de beantwoording van de zienswijzen worden vastgesteld.  
 

6.c 

 

Contractverlenging met accountant 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om contract met accountant te 

verlengen.  
 

6.d 

 

Delegatiebesluit 

Het delegatiebesluit moet worden aangepast vanwege de wijziging van de GRSK per  

1 juli 2019. De vergadering gaat akkoord met het gewijzigde delegatiebesluit. 
  

6.e 

 

Aanpassing regeling bezwaarschriften 

Ook de regeling bezwaarschriften moet worden aangepast vanwege de wijziging van 

de GRSK per 1 juli 2019. N.a.v. de vraag van de heer Jansen antwoordt mevrouw Van 

Dongen dat er om praktische redenen voor gekozen is dat de 

bezwaarschriftencommissie zowel door GRSK als KempenPlus gebruikt kan worden.  

Kosten in de uitvoering  worden verrekend met KempenPlus. De regeling is niet 

expliciet aan de portefeuillehouders voorgelegd. De vergadering  gaat akkoord met de 

regeling.  

 
7 

 

Rondvraag 

Mevrouw Theuws verzoekt om de raden te informeren over de inbesteding van jeugd- 

en gezinswerkers. De heer Cerutti antwoordt hierop dat dit in voorbereiding is.  

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt. 

8 

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur. 
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Besluitenlijst  Algemeen Bestuur 25 juni 2019 
 
Agendapunt 
 

Onderwerp Besluit 

3 
 

Samenstelling bestuur Rekening houdend met onderstaande mutaties worden 
de samenstelling van bestuur vastgesteld. Ten aanzien 
van de taakverdeling wordt afgesproken dat tot februari 
2020 de verdeling als volgt is: 
Voorzitter (plv.): mevrouw Callewaert 
Bedrijfsvoering: de heer Wouters 
VTH: mevrouw Keijzers  
MD: mevrouw Eugster 
Na de installatie van de nieuwe burgemeester van 
Reusel-De Mierden (verwacht januari 2020) wordt de 
taakverdeling binnen het AB SK opnieuw besproken. 
Namens Eersel is de heer Kraaijeveld deelnemer aan 
het portefeuillehoudersoverleg VTH i.p.v. de heer Vos. 
 

4a Zienswijze gemeente 
Oirschot op begroting SK 
2020 

Het AB heeft de zienswijze voor kennisgeving 
aangenomen.  

4b Voorlopige zienswijze 
gemeente Bladel op 
begroting SK 2020. 
 

Het AB heeft de voorlopige zienswijze voor 
kennisgeving aangenomen. Deze wordt beantwoord bij 
agendapunt 6b. 
 

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

Ingekomen brieven aan AB en bijbehorende reactie 
vanuit DB. Voor kennisgeving aangenomen. 

4d Brief verslag archief 2018. Archiefverslag is in DB besproken en vastgesteld. De 
brief hierover aan het AB en het bijbehorende verslag 
zijn toegevoegd aan de vergaderstukken in Ibabs. 
. 

6a Jaarrekening en 
resultaatbestemming SK 
2018 

Het AB stelt de jaarrekening en de 
resultaatbestemming vast. 

6b Begroting 2020 SK en 
beantwoording zienswijzen 
. 

Het AB stelt de begroting 2020 inclusief de 
beantwoording van de zienswijzen vast. 

6c Contractverlenging met 
accountant. 

Het AB gaat akkoord met het voorstel om contract met 
accountant te verlengen. 

6d Delegatiebesluit 
 

Het delegatiebesluit moet worden aangepast vanwege 
de wijziging van de GRSK per 1 juli 2019. De 
vergadering gaat akkoord met het gewijzigde 
delegatiebesluit.  

6e Aanpassing regeling 
bezwaarschriften 

De regeling bezwaarschriften moet worden aangepast 
vanwege de wijziging van de GRSK per 1 juli 2019. De 
vergadering gaat akkoord met de regeling. 
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Voorstel AB
Datum
17-12-2019

Onderwerp
Raadsbesluit toekomst Sociaal Domein gemeente Oirschot

Voorstel
1. Kennisnemen van het besluit van de gemeenteraad van Oirschot 
2. Indien en voor zover een standpunt wordt gevraagd, de voorzitter en directeur, de SK te laten 

vertegenwoordigen, in de gesprekken met het college van Oirschot m.b.t. het onderzoek toekomst 
sociaal domein

3. Waar extern advies nodig is zal hierover afstemming plaatsvinden en komen de kosten in principe 
voor rekening van Oirschot. In extra inzet vanuit directie voor de beantwoording van de vragen kan 
worden voorzien, vooralsnog past dit binnen de reguliere werkzaamheden.

Inleiding/aanleiding
Bij brief van 31 oktober 2019 heeft het college van de gemeente Oirschot het Algemeen Bestuur van de SK 
op de hoogte gesteld van het principebesluit over de toekomst van het sociaal domein. In het besluit is 
aangegeven dat Oirschot zelf regie wil (gaan) voeren en in het geval samenwerking noodzakelijk is, de 
gemeente Best als meest natuurlijke partner te zien. Voorkeur gaat bovendien uit naar samenwerking 
middels netwerksamenwerking of dienstverleningsovereenkomsten i.p.v. gemeenschappelijke regelingen. 
Het college heeft de opdracht gekregen nader onderzoek te doen en de raad in mei 2020 een definitief 
besluit voor te leggen. Het college heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met o.a. de SK om een 
duidelijk beeld te krijgen van de haalbaarheid van het scenario eigen regie, de mogelijkheden tot 
bovenlokale samenwerking, inzicht in de financiële, juridische en personele consequenties en de weg daar 
naar toe. Tot die tijd wordt de huidige situatie gehandhaafd.

Het verzoek van het college van Oirschot om in gesprek te gaan is gericht aan het Algemeen Bestuur 
waarvan zij deel uitmaakt. Om een gesprek aan te kunnen gaan is het verstandig over de 
vertegenwoordiging en afstemming nadere afspraken te maken. 

Het DB is van mening dat het logisch is dat de voorzitter van het bestuur en de directeur het voortouw 
krijgen bij de informatievoorziening en dat zij afstemmen met het DB, het AB en in het secretarissenoverleg 
indien noodzakelijk. Vanuit Oirschot is aangegeven dat het belangrijk is om op de vragen over het vervolg 
inhoudelijke antwoorden te krijgen. Vanuit de directie SK kan daarin worden voorzien. Waar extern advies 
nodig is zal hierover afstemming plaatsvinden en komen de kosten in principe voor rekening van Oirschot. 

Wettelijk en/of beleidskader
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling
De toekomstvisie van de GRSK richt zich op autonomie van gemeenten en regie op gegevens. De 
uitwerking hiervan heeft op termijn voor alle deelnemers consequenties op gebied van personeel, financiën 
en organisatie. De wens van Oirschot past in de wens van alle deelnemers om de samenwerking ‘opnieuw 
te verbinden’, maar loopt wel vooruit op de uitwerking. Het gewenste tijdpad is daarom naar verwachting een 
cruciaal onderdeel van de mogelijkheden, consequenties en kosten. 

Argumenten
1. Vooraf afstemmen over vertegenwoordiging voorkomt problemen en discussie achteraf
2. In de regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur de kosten voor het maken van een voorstel 

voor uittreden kan verhalen op het bestuursorgaan dat voornemens is uit te treden. De extra 
belasting vanuit de bedrijfsvoering is op dit moment echter lastig vooraf te bepalen en zou dan ook 
gelden voor andere verkenningen. Vooralsnog derhalve geen inzet van ambtelijke capaciteit 
berekenen maar wel eventuele externe kosten na overleg vooraf. 
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Alternatieven
Het is geen optie om niet in te gaan op het verzoek van Oirschot om in gesprek te gaan. De verrekening van 
de hiermee  samenhangende kosten zou wel op een andere wijze kunnen. Bijvoorbeeld op basis van 
ureninzet. Dit heeft om praktische redenen (bijhouden, berekenen, factureren) echter niet de voorkeur.

Risico’s
Er wordt vooralsnog geen risico voorzien

Financieel
Er wordt vooralsnog geen risico op het gebied van financiën voorzien.

Communicatie/(burger)participatie
Er is alleen sprake van interne communicatie. Het betreft een bestuursaangelegenheid.

Planning
Het onderzoek en de gesprekken moeten volgens de planning van de gemeente Oirschot voor mei 2020 zijn 
afgerond. 

Bijlagen
Brief gemeente Oirschot
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Raadsbesluit toekomst soc¡aal domein gemeente Oirschot

Kitty Schijven-Laeven

31 oktober 2019 - I ìl:il' Z$tr$

Geacht bestuur,

Op 22 oktober 2019 nam onze gemeenteraad een princ¡pebesluit over de toekomst van het

sociaal domein. Met deze brief informeren wij u, als één van de betrokken partners, over dit

besluit.

Korte terugblik

Eind 2018 nam de gemeenteraad van Oirschot een besluit over onze niet-vrijblijvende

thematische netwerksamenwerking. De raad stelde thema's vast die we op lokaal niveau willen

blijven oppakken en thema's waarvoor we op een bovenliggend schaalniveau samenwerken.

Voor een aantal thema's werken we samen in de Kempen. Andere thema's hebben we belegd

in het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropool Regio Eindhoven. Voor het sociaal domein

maakte de raad nog geen keuze maar gaf het college opdracht om onafhankelijk onderzoek uit

te laten voeren om op basis daarvan een besluit te kunnen nemen.

Onderzoek sociaal domein

ln de periode januari-juni 2019 werd onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van

het sociaal domein, resulterend in een onafhankelijk advies. ln dit advies wordt een scenario

geadviseerd waarin het principe van eigen regie leidend is. De basis ligt daarmee bijde

gemeente zelf. Op onderdelen waar bovenlokale samenwerking meenruaarde biedt, wenselijk

of noodzakelijk is komt de gemeente Best als meest logische samenwerkingspartner in beeld.

19.U003230\blz. I
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Raadsbesluit

Op 22 oktober 2019 nam de raad een besluit over de toekomst van het sociaal domein. De

raad volgt in haar besluitvorming het advies van het college, gebaseerd op de resultaten van

het onafhankelijk advies. De raad heeft besloten om:

Als perspectief voor de toekomst van het sociaal domein de principe keuze te maken

om uit te gaan van het principe van eigen regie en daarbijde volgende uitgangspunten

te hanteren:

De basis van het sociaal domein wordt gevormd door de gemeente Oirschot. Vanuit

deze basis bekijken we welke taken we zelf kunnen uitvoeren en voor welke taken

bovenlokale samenwerking nodig is of meenraarde biedt.

Daar waar bovenlokale samenwerking op onderdelen nodig is of meen¡vaarde biedt,

zien we de gemeente Best als meest logische primaire samenwerkingspartner en de

gemeenten Best en Veldhoven als meest logische subregionale

sam enwerkingspartners.

Voor bovenlokale samenwerking binnen het sociaal domein kiezen we zo min mogelijk

voor samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen.

Dienstverleningsovereenkomsten of netwerksamenwerking bieden de meeste

mogelijkheden vanuit de eigen regie gedachte.

Samenwerking in een bovenliggend groter schaalverband blijft altijd mogelijk.

Het college van B&W opdracht te geven verder onderzoek te doen naar de (praktische)

haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het onder punt 1 beschreven

toekomstperspectief, waarin ook de eerder gestelde punten uit het amendement van

oktober 2018 worden meegenomen.

Op basis hiervan uiterlijk in mei 2020 een definitief besluit te nemen over de toekomst

van het sociaal domein.

Een krediet van € 99.680, waarvan € 36.860 in 2019 en € 62.820 in 2020, beschikbaar

te stellen voor de uitvoering van punt 2 en dit te dekken uit de algemene reserve.

De begroting 2019 en 2020 overeenkomstig te wijzigen conform de ter inzage liggende

begrotings-wijziging.

We hebben het betreffende besluit toegevoegd als bijlage bij deze brief. Het volledige besluit

inclusief alle bijlagen vindt u op r¡nnnv.oirschot.nl.

2.

3.

4.

5
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Vervolg

Als uitvoering van dit raadsbesluit treden wij de komende maanden in gesprek met onze

samenwerkingspartners binnen het sociaal domein. Graag treden wij ook met u in gesprek als

belangrijke samenwerkingspartner. Deze gesprekken dragen bij aan het verkrijgen van een

duidelijk beeld en de haalbaarheid van het scenario eigen regie, de mogelijkheden tot

bovenlokale samenwerking, inzicht in de financiële, juridische en personele consequenties en

de weg daar naar toe. Nadat meer inzicht is verkregen in het voorgestelde scenario neemt de

raad medio 2020 een definitief besluit.

Overgangssituatie

We handhaven de huidige situatie en structuur binnen het sociaal domein in ieder geval totdat

de gemeenteraad een definitief besluit neemt. Dat betekent dat we vooralsnog blijven

participeren in die onderdelen van de Samenwerking Kempengemeenten die betrekking

hebben op het sociaal domein en blijven werken met een dienstverleningsovereenkomst voor

het participatiebedrijf Kem penPlus.

Meer informatie

Voor een nadere toelichting of vragen kunt u contact met mij opnemen of met de projectleider

Kitty Schijven, bereikbaar via 0499-583333 of k.schiiven@oirschot.nl. Meer informatie vindt u

ook op www.oirschot. nl/bestuurliiketoekomst

Namens het college van B&W van de gemeente Oirschot,

Met vri ndelijke groet,

rs-Verschelling

bu eester

Bijlage:

Raadsbesluit toekomst sociaal domein 22 oklober 2019

19.U003230\blz. 3
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Raadsbesluit

Vergadering:

Vergaderdatum:

Registratienummer:

Gemeente Oirschot óI
Gemeenteraad Oirschot

22 oktober 2019

2015146

De raad der gemeente Oirschot;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. I oktober 2019;

gegeven de agendering door het Presidium d.d. 1 oktober 2019;

besluit:

1- Als perspectief voor de toekomst van het sociaal domein de principe keuze te maken om uit te gaan

van het principe van eigen regie en daarbij de volgende uitgangspunten te hanteren:

- De basis van het sociaal domeín wordt gevormd door de gemeente Oirschot. Vanuit deze

basis bekijken we welke taken we zelf kunnen uitvoeren en voor welke taken bovenlokale

samenwerking nodig is of meerwaarde biedt.

- Daar waar bovenlokale samenwerking op onderdelen nodig is of meenruaarde biedt, zien we

de gemeente Best als meest logische primaire samenwerkingspartner en de gemeenten

Best en Veldhoven als meest logische subregionale samenwerkingspartners.

- Voor bovenlokate samenwerking binnen het sociaal domein kiezen we zo min mogelijk voor

samenwerking b¡nnen gemeenschappelijke regelingen. Dienstverleningsovereenkomsten of

netwerksamenwerking bieden de meeste mogelijkheden vanuit de eigen regie gedachte.

- Samenwerking in een bovenliggend groter schaalverband blüft altijd mogelijk.

2. Het college van B&W opdracht te geven verder onderzoek te doen naar de (praktische)

haalbaarheid en uítvoerbaarheid van het onder punt 1 beschreven toekomstperspectief, waarin ook

de eerder gestelde punten uit het amendement van oktober 2A18 worden meegenomen.

3. Op basis hiervan uiterlijk in mei 2020 een definitief besluit te nemen over de toekomst van het

sociaaldomein.

4. Een krediet van € 99.680, waarvan € 36.860 in 2019 en € 62.82O in 2A20, beschikbaar te stellen

voor de uitvoering van punt 2 en dit te dekken uit de algemene reserve.

5. De begroting 2019 en 2020 overeenkomstig te wijzigen conform de ter inzage liggende

begrotingswijziging.

19.1001274\Þlz. 12
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Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraed van Oirschot van 22 oktober 2019,

De gemeenteraad,

griffier vootz¡tter

óI
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Raadsvoorstel

Vergadering

Vergaderdatum:

Registratienummer:

Agendapunt nummer:

Gemeente Oirschot óI
Gemeenteraad Oirschot

22 oktober 2019

2019146

11

Ondenrerp

Toekomstperspectief sociaal domein

Voorstel

1 . Als perspectief voor de toekomst van het sociaal domein de principe keuze te maken om uit te gaan

van het principe van eigen regie en daarbijde volgende uitgangspunten te hanteren:

- De basis van het sociaal domein wordt gevormd door de gemeente Oirschot. Vanuit deze

basis bekûken we welke taken we zelf kunnen uitvoeren en voor welke taken bovenlokale

samenwerking nodig is of meerwaarde biedt.

- Daar waar bovenlokale samenwerking op onderdelen nodig is of meerwaarde biedt, zien we

de gemeente Best als meest logische primaire samenwerkingspartner en de gemeenten

Best en Veldhoven als meest logische subregionale samenwerkingspartners.

- Voor bovenlokale samenwerking binnen het sociaal domein kiezen we zo min mogelijk voor

samenwerkíng binnen gemeenschappelijke regelingen. Dienstverleningsovereenkomsten of

netwerksamenwerking bieden de meeste mogelijkheden vanuit de eigen regie gedachte.

- Samenwerking in een bovenliggend groter schaalverband blijft altiid mogelijk.

2. Het college van B&W opdracht te geven verder onderzoek te doen naar de (praktische)

haalbaarheid en uítvoerbaarheid van het onder punt 1 beschreven toekomstperspectief, waarin ook

de eerder gestelde punten uit het amendement van oktobe¡ 2018 worden meegenomen.

3. Op basís hiervan uiterlijk in mei 2020 een definitief besluit te nemen over de toekomst van het

sociaaldomein.

4. Een krediet van € 99.680 , waalvan € 36.860 in 2019 en € 62.820 in 2020, beschikbaar te stellen

voor de uitvoering van punt 2 en dit te dekken uit de algemene reserve.

5. De begroting 2019 en 2020 overeenkomstig te wijzigen conform de ter inzage liggende

begrotingswijziging.

19.1001274\blz. 1
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Aanleíding

ln november 2017 nam de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente

Oirschot. De raad koos unaniem voor het behoud van onze zelfstandige positie met als stip op de horizon

een grote stadsregio Eindhoven. Het principe van niet-vrijblijvende thematische netwerksamenwerking bleef

een leidend principe, met als voorwaarde dat we een duidelíjke keuze maken in samenwerkingspartners

voor elk bovenlokaal thema. Als uitvoering van dit besluit nam de raad eind oktober 2018 een besluit in het

kader van deze netwerksamenwerking; per thema werd een keuze gemaakt voor één samenwerkingspartner

of -verband. Voor het sociaal domein werd deze keuze (nog) niet gemaakt. De raad gaf het college opdracht

onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de toekomst van het sociaal domein om op basís van de

resultaten van dit onderzoek ook voor dit thema een keuze te kunnen maken.

ln de periode ianuari tot en met juni 2019 vond onafhankelíjk onderzoek plaats naar de toekomst van het

sociaal domein door de Strategie Centrale uit Tilburg. Zoals besproken met de raadsklankbordgroep werd

het onderzoek daarbij in fasen opgedeeld. Onderliggend adviesrapport en raadsvoorstel hebben betrekking

op de eerste fase van het onderzoek met als basís de kaders zoals gesteld door de raad. De eerste fase van

het onderzoek wordt afgesloten middels een principe-keuze door de gemeenteraad over de toekomst van

het sociaal domein. Aanvullende uitgangspunten die door de raad middels een amendement zijn

toegevoegd, komen aan bod in de vervolgfase.

Op basis van de kaders, toetsingscriteria en door middel van deskresearch en gesprekken met interne en

externe partijen heeft de Strategie Centrale een onafhankelijk advies uitgebracht, zoals ven¡voord in het

bíjgevoegde onderzoeksrapport. Op basis van de gekozen uitgangspunten wordt ín dit advies een alternatief

scenario gepresenteerd en geadviseerd waarin het principe van eigen regie leidend is. De basis wordt

daarmee gelegd bij de gemeente zelf waarbij op onderdelen samenwerking met de gemeente Best voor de

hand ligt.

Dit advies van de Strategíe Centrale en het advies van de Adviesraad Zorg en Samenleving ovenruegende,

legt het college met het onderliggende raadsvoorstel een advies voor aan de gemeenteraad voor de

toekomst van het socíaal domein. Het college vraagt de raad, als afsluiting van fase 1, een principekeuze te

maken voor een toekomstscenario en opdracht te geven voor de verdere uitwerking en toetsing hiervan.

Argumenten

1.1 Een principebesluit is nodig gezien de huídíge situatie en complexiteit van het sociaal domein.

We hebben in Zyg met de vaststelling van het sociaal beleidskader gekozen voor een integrale visie op het

sociaal domein. ln deze visie kiezen we voor een íntegrale benadering van jeugd, Wmo, participatie, welzijn

en aanpalende beleidsterreinen zoals onderwijs en veiligheid vanuit de gedachte dat we onze inwoners op

deze manier het meest optimaal kunnen ondersteunen.

,¿

I
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Met het onderbrengen van het sociaal domeín onder één hoofdaannemer in 2018 hebben we verder invulling

gegeven aan deze integrale benadering. De huidige organisatie van het sociaal is in de prakt'rjk echter

dusdanig complex georganiseerd dat dit de uitvoering en doorontwikkeling van deze integrale visie

belemmert en we onze inwoners (nog) niet optimaal kunnen ondersteunen. We werken op verschillende

niveaus samen in meerdere samenwerkingsverbanden en hebben een onduidelijke en in sommíge gevallen

kwetsbare positie ten opzichte van bovenliggende gremia. Dit heeft ertoe geleid dat we onvoldoende regie

kunnen voeren en sturing kunnen geven aan onze integrale visie en onze beleidsdoelen. Ook de resultaten

van het onderzoek van de Strategie Centrale leiden tot dezelfde conclusie; de organisatie van het sociaal

domein vraagt om richtinggevende keuzes op korte termijn. Daarbij is een eenduidige bestuurlijke en

ambtelijke focus voor de uitvoering, beleidsontwikkeling én strategische afstemming noodzakelijk.

1.2 Een äesluif rs nodig in retatie tot de perspectiefnota en meeriarenbegrotíng.

Medio 2018 stelde de raad een raadsbreed beleidsprogramma vast met daarin ambities voor de periode

2018-2022- lnmiddels is gebleken dat de uitvoering van dit programma in relatie tot de (meerjaren)begroting

financieel gezien vraagt om keuzes. De raad wil daarom komen tot een perspectiefnota met een financieel

perspectief 2020-2030. Tegelijkertüd moeten op korte termijn structurele bezuinigingen worden doorgevoerd

om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. ln dit kader moet ook binnen het sociaal domein gezocht

worden naar structurele kostenbesparingen. Dit pleit voor het maken van duidelijke keuzes in positionering

en samenwerking. Enerzijds kunnen we hierdoor komen tot een mínder complexe en efficiëntere organisatie

waarmee we op langere termijn kunnen besparen op bedrijfsvoering kosten. Anderzijds kunnen we door het

maken van keuzes doorpakken op de doorontwikkeling van het sociaal domein en wordt voor onze

ketenpartners duidelijker wat wij van hen venrvachten. Door op korte termijn extra in te zetten op preventie

verwachten we op langere termijn te kunnen besparen op kosten voor (dure) specialistische zorg.

1.3 We geven met dit príncipebesluit richting en focus voor de toekomst van het sociaal domein. Vanuit dit

perspectief kunnen we de aanvullende raadskaders uit het amendement onderzoeken.

De raad stelde een aantal algemene kaders vast voor het onderzoek naar de toekomst van het sociaal

domein; we houden vast aan het huidige beleid en de huidige organisatie met daarin één integrale, lokale

toegang tot zorg, welzijn en ondersteuning via WlJzer. De raad benoemde daarbij drie mogelijke

toekomstscenario's: de Kempen, Dommelvallei of samenwerking met Best en Veldhoven (BOV). Aanvullend

op deze kaders stelde de raad met een amendement een aantal voonraarden vast waaraan de beoogde

toekomstige samenwerking moet voldoen.

¿I
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De raad stelde in dit amendement dat "de samenwerking geschikt wordt ervaren als gemeenten samen met

ons bereid zijn om:

- Met steun van de gemeenteraden alle taken voor het sociale domein samen op te pakken.

- Beleid, uitvoering en backoffice samen op te pakken, waarbij alle backofficetaken voor de

consistentie ondergebracht gaan worden in een gezamenlijke gemeenschappefijke regeling.

- Te investeren in een uniforme geihtegreerde afstemmíng tussen werkgeversbenadering, Sociale

Zaken en Participatiebedrijf voor het totale samenwerkingsgebied.

- Toe te werken naar één gemeenschappelijke werkgeversbenadering die door alle

ondernemersverenigin gen en gemeenteraden ondersteu nd kan worden"'

Zoals bij de start van het proces met de raadsklankbordgroep werd gedeeld, is het onderzoek opgedeeld in

fasen. ln de eerste fase, resulterend in een príncípebesluit, staan de algemene raadskaders centraal. De

aanvullende voorwaarden uit het amendement komen, op advies van het onderzoeksbureau, aan bod in de

vervolgfase. Het eerder meenemen van deze voorwaarden is praktisch onmogelijk. We kunnen enerz'tjds

niet van alle in de scenario's benoemde partners verwachten dat zij een besluit nemen of intentie uitspreken

over mogelijke samenwerking met Oirschot voordat wl zeft een duidelijke, richtinggevende keuze gemaakt

hebben. Anderzijds zou een dergelijk proces dusdanig complex worden en om een grote hoeveelheid

bestuurlijke gesprekken vragen dat dit een substantieel effect heeft op de doorlooptijd en kosten van het

onderzoek.

1.4 Uit de resultaten van het onafhankelijk onderzoek naar de toekomst van het sociaal domein bl'tikt het

atternatief scenarío'eigen regíe' het beste fe passen bij de door de raad gestelde kaders voor de toekomst

van het sociaaldomein en de beste kansen te bieden voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners-

ln het onafhankelijk onderzoek wordt geconcludeerd dat in geen van de door de raad benoemde scenarío's

volledig invulling gegeven kan worden aan de door de raad gestelde algemene kaders. Er wordt een

alternatief scenario gepresenteerd dat een oplossing kan bieden voor de huidige problematiek, aansluít bij

de gestelde raadkaders en de mogelijkheíd biedt om meer sturing te geven en regie te voeren op het sociaal

domeÍn. ln dít scenario gaan we uit van het leidend principe van eigen regie op het sociaal domein. Op de ín

het onderzoek getoetste onderdelen biedt dit scenario de beste kansen voor een optimale dienstverlening

aan inwoners en een efficiênte organisatie van het sociaal domein. Concreet betekent dit scenario dat het

sociaal domein in basis wordt belegd bij de gemeente. Vanuit deze basis bekijken we in hoeverre

samenwerking met andere partijen of samenwerkingsverbanden op onderdelen meerwaarde biedt. Dit kan

zowel (onderdelen van) bedrijfsvoering en backoffice betreffen als beleidsontwíkkeling en strategische

afstemming. Samenwerking vindt zoveel mogelijk plaats op basis van dienstverleningsovereenkomsten of

netwerksamenwerking. Randvoon¡vaardelijk daarbij is het helder invullen van de rol van opdrachtgever en

opdrachtnemer.

óI
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Samenvattend wordt in het ondezoeksrapport gesteld dat in het scenario eigen regie de gemeente

maximaal invloed kan uitoefenen op strategie en visieontwikkeling. De integrale visie zoals die door de raad

is vastgesteld krijgt in dit scenario volop de ruimte om verder doorontwikkeld te worden. De bestaande

integrale toegang via WlJzer blijft bestaan en kan verder uitgebouwd worden op basis van het huidige beleid

en de transformatiegedachte. Er kan gewerkt blijven worden met het reeds opgebouwde netwerk van

vrijwilligers en professionals in de Oe, '1ste en 2d" lijn. De gemeente krijgt meer grip op de backoffice waarmee

een oplossing wordt geboden voor de huidige afstemmingsproblemen. Voor onderdefen waar samenwerking

in dit scenario meerwaarde bíedt, kan gewerkt worden met dienstverleningsovereenkomsten waardoor

duurzaam gestuurd kan worden op kwaliteit en het leveren van maatwerk en de invloed van de gemeente

optimaal is. Met het scenario eigen regie en de keuze voor dienstverleningsovereenkomsten is de gemeente

flexibel en kan beter en eenvoudiger geanticipeerd worden op ontwikkelingen om ons heen.

Het sociale domein en alle daarin opererende samenwerkingsverbanden zijn immers voortdurend in

beweging en kennen een sterke bestuurlijke en inhoudelijke dynamiek. Met een keuze voor een scenario

waarin het principe van eigen regie leidend is, kan de gemeente meer grip, meer monitoríng- en

sturingsmogelijkheden krijgen en is de gemeente beter in staat regie te voeren op het gehele sociale

domein.

Naast de beschreven voordelen kent dit scenario een aantal aandachtspunten die meegenomen worden bij

de verdere uitwerking in de vervolgfase. Deze aandachtspunten beschrijven we in de paragraaf risÍco's.

1.5 Het scenario eigen regie vraagt om een keuze voor een primaire partner en subregio.

Het principe van 'eigen regíe' betekent niet dat geen intergemeentelíjke samenwerking plaatsvindt. Het

betekent wel dat we per onderdeel pragmatisch bekijken in hoeverre we dit zelf kunnen uitvoeren of dat

samenwerking nodig is en/of meerwaarde heeft (op basis van dienstverleningsovereenkomsten of praktische

werkafspraken). Om te voorkomen dat we vanuit dit principe opnieuw toe gaan naar een situatie waarin we

op allerlei niveaus met allerlei verschillende samenwerkingspartners samenwerken, achten we het

noodzakelijk om een keuze te maken voor een prímaire samenwerkingspartner. Daarnaast vraagt

samenwerking in de regio om een keuze voor deelname in een subregio. Diverse onderdelen, zoals

jeugdzorg en de ínkoop van Wmo, worden zowel bestuurlijk als ambtelijk afgestemd in subregio's. Om te

voorkomen dat we hÍer als Oirschot alleen in komen te staan en daarmee (te) kwetsbaar worden achten we

een keuze voor een subregio, gerelateerd aan de keuze voor een primaire samenwerkingspartner,

noodzakelijk.

1.6 Op basis van het onderzoek en advies van de Strategie Centrale lijkt samenwerking met de gemeente

Easf en de subregio BOV de meeste kansen te bieden.

De raad stelde in 2018 dat we in het kader van de toekomst van het sociaal domein vasthouden aan het

huidige beleid en de huidige organisatie met daarín één integrale toegang tot zorg, welzijn en ondersteuning

via WlJzer.

ó
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Vanuit dit kader wordt in het adviesrapport de potentiële samenwerking met zowel Best als met de

Dommelvallei als kansrijk omschreven. Voor beide geldt dat de visie en inhoudelijke beleidsontwikkeling veel

overeenkomsten vertonen met Oirschot, in tegenstelling tot de Kempen. ln beide gevallen (Best en

Dommelvallei) kan de integrale toegang ín de huidige vorm blijven bestaan en kan een verdere

doorontwikkeling plaatsvinden. Een keuze voor Best als primaire partner (in plaats van de Dommelvallei) en

samenwerking in de subregio BOV kan in dit kader als volgt beargumenteerd worden:

Er is reeds sprake van een constructieve bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen Oirschot,

Best en Veldhoven binnen het sociaal domein. De samenwerking kan vanuit deze bestaande basis

verder uitgebouwd worden. We benoemen de gemeente Best daarbiials primaire partner.

Daarnaast zien we kansen voor (de continuering van) samenwerking binnen de BOV-regio.

Samenwerking met de gemeente Veldhoven heeft in dit kader met name betrekking op

beleidsontwikkeling en strategische afstemming binnen het sociaal domein. Veldhoven ziet op dit

moment weinig kansen voor operationele samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering,

frontoffice en/of backoffice, maar ziet duidelijk meerwaarde in (de continuering van) samenwerking

op beleidsmatíg en bestuurlijk niveaul.

De gemeente Best is geografisch gezien een logische partner voor Oirschot.

Er is sprake van een bepaalde mate van sociaal-culturele en historische samenhang tussen beide

gemeenten en hun inwoners.

Vanuit het perspectief van onze ínwoners ís een samenwerkíng met de gemeente Best logisch. Uit

eerdere onderzoeken in het kader van bestuurfijke toekomst bleek dat inwoners veelal zijn gericht op

het stedelijk gebied, waaronder Best en Eindhoven. lnwoners zijn in veel mindere mate gericht op

gemeenten ín de Dommelvallei of de Kempen.

We hebben als Oirschot voor verschillende thema's reeds te maken met een complexe externe

omgeving met een veelvoud aan samenwerkingspartners. Een keuze voor de Dommelvallei zou

betekenen dat hier een nieuwe partner aan wordt toegevoegd waarmee de compfexiteit van

regionale samenwerking toeneemt.

1.7 Het is op dit moment nog te vroeg om keuzes te maken over de (contínuering van) deelname van

Oirschot in de gemeenschappelìike regeling WSD.

Uitgaande van het principe van eigen regie vormt de gemeente Oirschot de basis van het sociaal domein.

Vanuit deze basis bek'ljken we op welke onderdelen samenwerking nodig is of meerwaarde biedt. Vanuit

deze gedachte is het niet logisch om voor het onderdeel participatie nu al keuzes te maken over het wel of

niet (continueren van) deelname in de gemeenschappelijke regeling WSD.

1 ln het rapport van de Strategie Centrale is de analyse van mogelijke samenwerking met de gemeente Veldhoven met

name geba-seerd op samenwè*ing in de uítvoering (bedrijfsvoering en backoffice). Zoals in het rapport is aangegeven

ziet Veldhoven op dit moment geen aanleid¡ng om deze meer praktische taken in samenwerking op te pakken.

Veldhoven heeft echter wel aañgegeven veel meerwaarde te zien en open te staan voor de continuering van de reeds
goed lopende samenwerking in de BOV regio op beleids- en bestuurlijk niveau.
19.1001274\blz. 6
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Bovendien vindt op dit moment een separaat onderzoek naar de prototypes WSD plaats waarvan de

resultaten nog niet bekend zijn. Ook zijn de financiële, personele en juridische consequenties van een

eventuele uittreding uit de gemeenschappelijke regeling WSD (en mogeliike intredingskosten of kosten voor

dienstverlenings-overeenkomsten in een andere regeling of organisatie) nog onvoldoende in beeld.

Logischerwijs wachten we de resultaten van dít onderzoek af en nemen we de keuze over de WSD mee in

de besluitvorming ter afronding van fase 2. Het standpunt van het college wijkt in deze af van het advies

zoals opgesteld door de Strategie Centrale. Wel merken we hierbij op dat continuering van deelname in de

WSD op basis van de huidige ínformatie in basis logisch líjkt. De (innovatieve) werkwijze en visie van de

WSD sluit aan bij onze integrale visie, de oriéntatie van de WSD sluit aan bij de economische focus van

onze inwoners en de WSD is goed aangesloten in de arbeidsmarktregio en in de lobby met Ministerie. Ook

de gemeente Best participeert in de gemeenschappelijke regeling WSD.

2.1 Om de praktische haatbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorkeursscenario verder te foefsen is nader

onderzoek nodig.

Door het maken van een princípe keuze geeft de raad richting en perspectief aan de toekomst van het

sociaal domein. Er wordt een gewenst toekomstperspectief, een stip op de horizon, vastgesteld. Nader

onderzoek (fase 2) is nodig om de praktische haalbaarheid en het draagvlak bij de beoogde

partnergemeente(n) te toetsen. ln deze fase werken we de contouren van het scenario eígen regie verder uit

en brengen we in beeld welke taken we idealiter zelf doen en voor welke taken we samenwerking zoeken

met partners zoals de LEV-groep en de gemeente Best (en Veldhoven). We brengen de financiële,

personele en juridische gevolgen in beeld en toetsen de aanvullende voonsaarden uit het amendement:

"samenwerking met gemeenten geschikt wordt ervaren als gemeenten samen met ons bereid zijn om:

- Met steun van de gemeenteraden alle taken voor het sociale domein (incl. jeugdzorg) samen op te

pakken.

- Beleid, uitvoering en backoffice samen op te pakken, waarbij alle backofficetaken voor de

consistentie ondergebracht gaan worden in een gezamenlijke gemeenschappelijke regelingz.

- Te investeren in een uniforme geintegreerde afstemming tussen werkgeversbenadering, Sociale

Zaken en Participatíebedrijf voor het totale samenwerkingsgebied.

- Toe te werken naar één gemeenschappelijke werkgeversbandering die door alle

ondernemersverenigÍngen en gemeenteraden ondersteund kan worden".

De precieze onderzoeksopdracht voor deze fase stellen we in overleg met de raadsklankbordgroep vast.

ì

2 ln het scenario eigen regie werken we zoveel mogelijk vanuit díenstverleningsovereenkomsten in plaats van

gemeenschappetijÈe regel¡ngen. We kunnen daarom op voorhand signaleren dat punt 2 van de aanvullende

ioorwaarden'u¡t h-et aménOement en het principe van eigen regie niet gehoel in lijn met elkaar liggen. Een verdere

uitwerking hiervan volgt ín fase 2.
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Op basis van de resultaten van deze fase kan de raad in mei 2020 een definitief besluit nemen over de

toekomst van het sociaal domein. ln daaropvolgende fasen werken we toe naar een implementatíeplan en

geven we vorm aan de nieuwe situatie.

5.1 Pas nadat de resultaten uit het vervolgonderzoek duideliik zijn kan de raad een definitief besluit nemen

over de toekomst van het sociaal domein en kunnen we starten met het opstellen van een concreet

implementatieplan.

ln het vervolgonderzoek worden de financiêle, juridische en personele consequenties van het scenario eigen

regie ín kaart gebracht. Daarnaast wordt het draagvlak bij de beoogde samenwerkingspartner(s) bestuurlijk

getoetst. Ook wordt bekeken in hoeverre in dit scenario voldaan kan worden aan de door de raad gestelde

aanvullende voon¡rraarden. Pas nadat alle gegevens bekend zijn kan de raad een definitief besluit nemen

over het gewenste toekomstperspectief voor het sociaal domein-

4.1 De benodigde extra middeten voor het doen van veruolgonderzoek (fase 2) zíin niet opgenomen in de

(m e e rj are n ) beg roti ng.

Het doen van veruolgonderzoek naar de (praktísche) haalbaarheid en toetsing van draagvlak vraagt om een

extra inzet van (ambtelijke dan wel externe) capaciteít en advieskosten in de periode oktober 2019 tot en

met mei 2020-Ðeze middelen zíjn niet opgenomen in de meerjarenbegroting. We verzoeken de raad

daarom een bedrag van € 99.680 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen'

5.1 Ðoor de begrotingswíjziging vast te stellen, komen de benodigde míddelen beschikbaar.

Als de raad besluit tot de beschikbaarstelling van het benodigde budget moet dit met een begrotingswijziging

ven¡verktworden in de huidige begroting- Daarna zijn de middelen beschikbaar.

Risico's

Het nemen van een principe besluit over de toekomst van het sociaal domein brengt een aantal risico's en

aandachtspunten met zich mee:

- Op basis van de resultaten van het onafhankelijk onderzoek is de verwachting dat het scenario

eigen regie een realistisch toekomstperspectief biedt. Uit verder onderzoek kan in theorie echter

blijken dat het voorkeursscenario in de praktijk niet realiseerbaar is.

I
Fase

I Onafhankelijk onderzoek toekomst sociaal domein

2 Vervolgonder¿oek (draagvlak en haalbaarheid)

3 Opstellen implementatieplan

4 lmplementatiefase

Resultaat

Principe besluit raad

Definitief besluit raad

lmplementatieplan

lmplementatie

Planning

jan-sept 2019

okt 2019 - mei 2020

juni- eind 2020

2021
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Dit kan komen doorfinanciële, personele of juridische consequenties, onvoorziene ontwikkelingen in

de regio of een mogelijk gebrek aan draagvlak bij de beoogde samenwerkingspartner(s). Op dit

moment z¡n deze consequenties nog onvoldoende in beeld. Zo ziin kosten verbonden aan

eventuele uittreding uit gemeenschappelijke regelingen en het afsluiten van

dienstverleningsovereenkomsten. Genoemde consequenties worden in fase twee in beeld gebracht

en kunnen daarmee door de gemeenteraad meegewogen worden in de definitieve besluítvorming.

Het scenario eigen regie kent een aantal aandachtspunten en randvoorwaarden die extra aandacht

verdienen in het vervolgproces. tn het rapport van de Strategie Centrafe worden onder andere

personele kwetsbaarheid, het zijn van een minder sterke gesprekpartner voor inkooporganisaties en

zorgaanbieders, het gebrek aan kennisdeling en de behoefte aan ambtelijke kwaliteit en kwantiteit

genoemd. ln fase 2 en 3 brengen we in beeld op welke manier we met deze aandachtspunten

omgaan-

De vervolgrfasen zijn complex en vragen om een aanzienlijke (tijdelüke) personele en financiële

investering. Deze kosten zijn nog níet meegenomen in de meerjarenbegroting. Daarnaast brengt de

implementatiefase (fase 4) implementatíekosten met zich mee die nog niet zijn opgenomen in de

meerjarenbegroting. Bijde definitieve besluítvorming in mei2020 nemen we een kredietaanvraag

voor fase 3 mee.

Met het nemen van een princípe besluit geven we een signaal af richting onze externe omgeving.

We kiezen voor een scenario met daarÍn een primaire samenwerkingspartner en maken een keuze

voor een subregio. Uitgaande van definitieve besluítvorming die in lijn ligt met het voorgestelde

principebesluit nemen we als gevofg daarvan op termiin afscheid van een aantal bestaande

samenwerkingsverbanden en partners. Dit kan gevolgen hebben voor de relatie met bestaande

samenwerkingspartners, de door hen geleverde díensten en de kosten daarvan.

Kosten en dekking

Het doen van vervolgonderzoek (fase 2) in de període oktober 2019 tot en met mei 2020 brengt niet-

voorzíene kosten met zich mee. Dit betreft kosten voor een externe dan wel ambtel'tjke projectleider, de

ambtelijke inzet van diverse afdelingen van de gemeente en incidentele kosten voor extern (financieel en

juridisch) advies. Deze kosten zijn in het hiernavolgende schema weergegeven. Mocht gedurende het

proces blijken dat het gevraagde budget voor deze fase onvoldoende is dan vofgt een separaat

raadsvoorstel met daarin een aanvullende kredietaanvraag.
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Ambtelijke inzets

Advieskostenã

Totaal 2019

€ 23.7ô0

€ 9.600

€ 3.s00

€ 36.860

l8 uurx l2 weken x€ 110

I uur x l2 weken x € 100

Projectleídero

Ambtelijke inzet4

Advieskostens

Totaal 2020

e37.620

€ 15.200

€ 10.000

€ 62.820

lSuurx19wekenx€110
8 uur x 19 weken x € 100

2ûls{s*te}
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De kosten voor het doen van nader onderzoek (fase 2) in 2019 en 2A20 komen daarmee in totaal op

€ 99.680. Kosten voor fase 3 en verder nemen we mee als onderdeel van de definitieve besluítvorming over

de toekomst van het sociaal domein mei 2020.

De financiële consequenties van de ín dit voorstel gepresenteerde principe keuze bestaan voornamelijk uit

uittredingskosten uit bestaande gemeenschappelijke regelingen, het afsluiten van

dienstverleningsovereenkomsten en implementatiekosten. Een verdere uitwerking van deze kosten vindt

plaats in fase twee.

Vervolg

Met het onderliggende principebesluit ronden we de eerste fase af. ln de tweede fase vindt een verdere

toetsing van (praktische) haalbaarheid en draagvlak bij beoogde samenwerkingspartner(s) plaats. ln deze

fase werken we de contouren van het scenario eígen regie verder uit en brengen we in beeld welke taken we

idealiter zelf doen en voor welke taken we samenwerking zoeken met partners zoals de LEV-groep en de

gemeente Best (en Veldhoven). We brengen daarnaast de financiéle, personele en juridische gevolgen in

beeld en toetsen de aanvullende voorwaarden uit het amendement. Op basis van de resultaten van deze

fase kan de raad mei 2020 een defínitief besluit nemen over de toekomst van het sociaal domein.

,ú

I

3 Externe dan wel ambtelijke projectleíder (of aan combinatie daaruan). Omdat bij de eventuele inzet van een interne

ambtelijk projectteider reguliere werkzaamheden veruangen moeten worden vía externe inhuur zijn de kasten voor een

ambteliike of erterne projectleider gelijk.
4 Anbtetijke ínzet zijnde niet-prolectleider: fínanciën, juridische zaken, p&o, socíaal domein, communícatíø
5 Externàdvies op het gebied vàn juridische zaken, financiën en P&A. Daarnaast kan dit meerkosten voor de extra ínzet

van medewerkars van de huídige samenwerkíngen betreffen voor het verkriigen van de benodigde informatie-
19.1001274\blz.'10
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ln de derde fase werken we toe naar een concreet implementatieplan. Op basis van de huidige informatie

venrvachten we deze fase eind 2020 af te ronden en in 2021 te starten met de implementatiefase. We

verwachten per 1 januari 2022, of eerder daar wear mogelijk, volledig te kunnen werken op basis van de

nieuwe situatie. Resultaten uit eerdere fases of onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leíden dat deze

planning gedurende het traject aangepast moet worden. Over het verloop van het proces en eventuele

wijzigingen in de planning informeren we de raad via de bestaande raadskfankbordgroep.

ln een eerder stadium is gesteld dat besluitvorming rondom het sociaal domein gelijktijdig met

besluitvorming rondom de Strategische Kempenagenda plaats zou vinden. Beide opdrachten vallen onder

de paraplu van de bestuurlijke toekomst en zijn daarmee met elkaar verbonden. Op dit moment is nog niet

duidel'rjk wanneer besluitvorming over de Strategische Kempenagenda plaats zal vinden. Gezien het feit dat

het maken van keuzes voor het sociaal domeÍn op korte termijn noodzakelijk is, kiezen we eruoor de

besluitvorming rondom de toekomst van het socíaal domein niet uit te stellen. Op basis van de huidige

informatie kunnen we stellen dat beide trajecten meer focus gegeven aan de bestuurlijke toekomst, maar

niet met elkaar interveniëren. Besluitvorming kan daerom, onder de paraplu van de bestuurlijke toekomst,

separaat plaatsvinden.

We hebben de ín het onderzoek betrokken partners voor de zomer geïnformeerd over het collegestandpunt

(raadsvoorstel) en het rapport van de Strategie Centrale aan hen beschikbaar gesteld. Na besluitvorming in

de gemeenteraad informeren we de betrokken partners over dit raadsbesluit en het vervolgproces.

Bijlagen

- Rapport Strategie Centrale

- Raadsbesluit 30 oktober 2018

Oirschot, 1 oktober 2019

en wethouders,

Carlo van Esch,

loco-secretaris

Judith

ð

^l

Fase
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2 Vervolgonderzoek (draagvlak en haalbaarheid)
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Definitief besluit raad
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Onderuverp Uitgangspunten bezold iging
topfunctionarissen

Geacht algemeen bestuur,

ln de raadsvergadering van 4 julíjl. heeft de raad van de gemeente Eersel een motie aangenomen met
betrekking tot bezoldiging topfunctionarissen gemeenschappelijke regelingen. De motie treft u in de

bijlage aan.

Wij verzoeken [r om kennis te nemen van deze nrotie en deze te bespreken birlnen uw bestuur. l.iaar
aanleiding van de motie informeren wij graag naar de uitgangspunten die de Samenwerking
Kempengemeenten hanteert ten aanzien van de bezoldiging van topfunctionarissen alsmede externe
inhuur. Wij verzoeken u vriendelijk om deze informatie schriftelijk aan ons kenbaar te maken voor 30

augustus 201 9.

lndien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer Luuk
Smits, via bovengenoemd algemene telefoonnummer.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en ouders van Eersel

L. rmans de heer S.J. Kraaijeveld
LocoburgemeesterG

Dijk 15 Postbus 1,2,5520 AA Eersel Tel. (0a97) 53 13 00 www.eersel.nl gemeente@eersel.nl
1 9.1 491 6
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Ðe raad van de gemeente Ferse/ in vergadering büeen d.d. 2 juli 2019 (vootigezet op 4 iuli 2019)

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) als

doel heeft om bovenmatige beloningen en ontslagvergoedíngen bij instellingen in de
(semi)publieke sector tegen te gaan. Het uitgangspunt hierbíj is dat de hoogste
leidinggevenden niet meer mogen verdienen dan de minister-president;
Het mãimum van de regeling WNT bedoeld is voor alle topfunctionarissen in de (semi-)
publíeke sector;

overwegende dat:

1. De bezoldiging van een voormalig interim-directeur van de WVK vanwege de hoogte, hoewel

binnen de grenzen van de WNT, (politieke) onrust heeft veroorzaakt;
2. De grootte van een organisatie net als de verantwoordelijkheid en/of complexiteit van de

opdracht c.q. functie invloed dient te hebben op de hoogte van bezoldiging van de

{top)functionaris;
3. Een langduríge verbintenis, hieronder ook bedoeld een verlenging van een kortdurende

verbintenis, een extra reden is om een gematigde bezoldiging toe te kennen;

Verzoekt het college/roept het college op:

1. Een dialoog te bevorderen bij de besturen van de gemeenschappelijke regelingen MRE,

ODZOB, Veiligheidsregio, GGD, GRSK en Participatiebedrijf over uitgangspunten ten aanzien
van de bezoldiging van topfunctionarissen alsmede externe inhuur.

2, De raad te informeren over de bereikte resultaten.

En gaat over tot de orde van de dag

Qndertekening en naam
PvdA-GL W.J. de Laat Hoofdelijke stemmingþnee
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Gemeente Eersel 
College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 12 
5520 AA Eersel

Datum: 17 september 2019

Betreft: Uitgangspunten bezoldiging topfunctionarissen

Geacht college, 

Op 25 juli 2019 ontvingen wij uw brief aan ons Algemeen Bestuur m.b.t. de uitgangspunten bezoldiging 
topfunctionarissen. Aanleiding was een motie van uw gemeenteraad. Helaas is het ons niet gelukt om voor 
de aangegeven datum, 30 augustus 2019, een reactie te geven. Dit hebben wij mondeling bij u aangegeven 
met als reden dat er voor het bestuur in juli en augustus geen vergadering gepland stond.

Wij hebben uw brief in onze vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17 september besproken en zullen 
de volgende concept-reactie voorleggen aan ons Algemeen Bestuur op 19 november. 

Conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) geven wij jaarlijks de inkomens door van de 
topfunctionarissen binnen de GRSK. Wat topfunctionarissen zijn, is vastgesteld door het ministerie. De 
verantwoording doen wij aan de hand van het door het ministerie opgestelde verantwoordingsmodel. Deze 
verantwoording wordt opgenomen in de jaarrekening en gecontroleerd door de accountant. Door deze regels 
strikt toe te passen, wordt voorkomen dat er boven de WNT norm wordt beloond. Er zijn geen nadere regels 
gesteld m.b.t. gematigde bezoldiging onder de WNT norm. 
De inschaling van de topfunctionarissen bij de Kempengemeenten is op dit moment dusdanig dat de 
inkomens ruim onder de norm blijven. Op dit moment komt het hoogste inkomen binnen de GRSK overeen 
met schaal 14. Inhuur binnen de GRSK gebeurt op basis van marktconforme tarieven.

Wij vertrouwen er op dat uw vragen hiermee vooralsnog voldoende beantwoord zijn. Na bespreking van de 
reactie in het AB van 19 november zullen wij onze definitieve reactie doorgeven. 
Mochten er desondanks op dit moment vragen zijn dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van 
Dongen, m.vandongen@kempengemeenten.nl

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur Samenwerking Kempengemeenten

B.K.F. Cerutti A. Callewaert 
Directeur Voorzitter 



8.a Tussentijdse Rapportage 

1 AB voorstel TR 2019 

Voorstel AB
Datum
25-11-2019

Onderwerp
Tussentijdse Rapportage 2019

Voorstel
Vast te stellen de Tussentijdse Rapportage 2019 door het Algemeen Bestuur van de Samenwerking 
Kempengemeenten.

Inleiding/aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor dat tenminste eenmaal 
per jaar een rapportage aan het algemeen bestuur wordt opgesteld, over de uitvoering van de begroting van 
het dienstjaar. Met deze rapportage wordt aan dat voorschrift voldaan. 
De rapportage beschrijft de uitvoering van de begroting over het eerste halfjaar 2019, inhoudelijk en 
financieel. Daarnaast worden per afdeling ontwikkelingen gesignaleerd en wordt een financiële prognose 
opgesteld voor het gehele jaar. 
 

Wettelijk en/of beleidskader
De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten; Artikel 21 Bestuursrapportages.
Het dagelijks bestuur stelt ten behoeve van het algemeen bestuur jaarlijks, minimaal één ontwerp 
bestuursrapportage op, die na vaststelling door het algemeen bestuur naar de raden worden gestuurd. Bij 
het opstellen van de rapportage wordt rekening gehouden met de planning en control cycli van de 
deelnemende gemeenten. 

Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling
nvt

Argumenten
nvt

Alternatieven
nvt

Risico’s
nvt

Financieel
De rapportage meldt dat halverwege het jaar de uitvoering door de afdelingen op het niveau van de 
begroting zit. Er zijn wel risico’s dat vastgestelde budgetten niet toereikend zijn. Deze risico’s worden 
gemeld. Deze risico’s betreffen onder meer de loonkosten. De cao-voorstellen die nu in procedure zijn 
houden een verhoging van de lonen in die groter is dan waarmee bij het opstellen van de begroting werd 
gerekend. 
Voor het SSC is de prognose dat de vastgestelde begroting niet toereikend zal zijn, maar het is bekend – op 
basis van ervaringen in voorgaande jaren - dat de begroting van afdeling SSC een aantal onzekerheden 
kent. Met name op IT-kosten (hardware en software) en op investeringen zijn er aanmerkelijke 
onzekerheden.  
De onzekerheden die gemeld zijn worden nu niet omgezet in een begrotingsvoorstel waaruit extra bijdragen 
van gemeenten volgen. Er is een risico dat de rekening 2019 te zijner tijd een tekort laat zien. Dat is nu nog 
onzeker. GRSK wil voorkomen dat nu op basis van een prognose met inherente onzekerheden extra 
middelen worden gevraagd van gemeenten, waarvan na afloop van het jaar blijkt dat deze extra middelen 
onnodig waren en teruggestort moeten worden naar deelnemende gemeenten.  

Communicatie/(burger)participatie
n.v.t.
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Planning
Het Dagelijks Bestuur heeft op 17 september 2019 ingestemd met de Tussentijdse Rapportage onder 
voorbehoud van akkoord van de portefeuillehouders Bedrijfsvoering. Op 4 november 2019 hebben ook de 
portefeuillehouders Bedrijfsvoering ingestemd. De TR is opnieuw geagendeerd op de agenda van het 
Dagelijks Bestuur op 19 november. Na instemming met de rapportage legt het DB de rapportage voor aan 
het AB op 17 december 2019. De concept rapportage is gelet op de termijn al gedeeld met de colleges en 
raden. 

Bijlagen
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Proces planning 

 

Wat Wie Wanneer Versturen 

Vaststellen bestuurlijk  AB 19 november 2019 12 november2019 

Advies portefeuillehoudersoverleg 
Bedrijfsvoering 

Portefeuillehouders 4 november 2019 28 oktober 2019 

Vaststellen concept rapportage  DB 17 september 2019 10 september 2019 

Advies gemeentesecretarissen aan DB secretarissen 13 september 2019 6 september 2019 

 

 

 

 

 

 

De Samenwerking Kempengemeenten  
Kerkplein 3, 5541 KB Reusel  
Postadres: Postbus 11 
5540 AA Reusel  

 

www.kempengemeenten.nl 
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1 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2019 

 

1.1 INLEIDING 
De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten schrijft voor dat ten minste 
eenmaal per jaar een Tussentijdse Rapportage opgesteld wordt door het Dagelijks Bestuur. Met de 
Tussentijdse Rapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting in de 
eerste helft van het begrotingsjaar.  
De situatie halverwege het begrotingsjaar wordt bepaald op basis van gegevens uit de financiële 
administratie en informatie die door het management van de afdelingen is verstrekt. Daarbij is ook 
navraag gedaan naar de verwachting voor het tweede halfjaar, de ontwikkeling in risico’s en in 
verplichtingen.  
 

1.2 OPZET EN INRICHTING VAN DE RAPPORTAGE 
De tussentijdse rapportage is een afwijkingenrapportage en een ontwikkelingenrapportage. 
Vertrekpunt van de rapportage is de begroting 2019 die werd vastgesteld door het algemeen bestuur 
op 3 juli 2018 en gewijzigd vastgesteld op 25 juni 2019 .  

De begroting van de GRSK bestaat uit een inhoudelijk deel waarin beschreven wordt wat de afdelingen 
van de GRSK willen bereiken, en een financiële vertaling daarvan. Ook de Tussentijdse rapportage 
volgt deze opzet.  

 

1.3 ALGEMEEN BEELD HALVERWEGE HET JAAR 
Het algemene beeld halverwege het jaar toont dat over het algemeen de afdelingen met de uitvoering 
van de programma’s op het niveau van de begroting zitten. De ontwikkelingen per afdeling worden 
gerapporteerd in hoofdstuk twee. Opvallende zaken in het eerste halfjaar waren:  

o de oprichting van het Participatiebedrijf KempenPlus per 1 juli 2019 vergde veel inzet van de 
afdelingen Staf, ISD en Jeugdhulp en P&O. Ook de ondernemingsraad is intensief betrokken 
geweest in het traject. In het nieuwe Participatiebedrijf brengen vier Kempengemeenten de 
uitvoering van de WSW en de uitvoering participatiewet onder. Oirschot neemt geen deel in 
het participatiebedrijf.  

o De samenwerking tussen KempenPlus en de GRSK krijgt verder concrete invulling in het 
tweede halfjaar 2019. Voor zowel de afdeling P&O als voor de afdeling SSC worden nadere 
afspraken gemaakt en vastgelegd. 

o De afdeling Maatschappelijke dienstverlening is gestart per 1 juli. Voor alle cliënten en externe 
partijen werd de organisatiewijziging op een geruisloze wijze doorgevoerd. Voor alle 
betrokken medewerkers is de reorganisatie zonder grote problemen tot stand gebracht.  

o In het eerst halfjaar werd een nieuwe website gebouwd waarin de bestaande taken op een 
moderne en overzichtelijke manier worden gepresenteerd. 

o Een aanbesteding in het geo-domein werd uitgevoerd.  
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o Er werd ten behoeve van een toekomstvisie voor de GRSK gewerkt aan een analyse van de 
huidige situatie en taken. In dit traject zijn ook de gemeentesecretarissen betrokken.  

 

1.4 ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENWERKING  

Het bestuur van de GRSK heeft gesteld dat de toekomst van de GRSK wordt bepaald door de 
uitkomsten van de strategische agenda voor de Kempengemeenten. Deze agenda bepaalt namelijk 
naar verwachting in hoge mate de bestuurlijke ambitie op de samenwerking tussen de gemeenten en 
geeft richting aan de veranderopgave voor de GRSK. Zolang er geen bestuurlijke richting bepaald is ligt 
de focus binnen de GRSK op het gebied van verbeteren van de bedrijfsvoering in de keten tussen GRSK 
en gemeenten. Voor de GRSK begint de tijd te dringen om te komen tot een visie op de toekomst 
omdat er na 2020 geen middelen meer zijn geraamd voor directie en een aantal staffuncties. Om die 
reden zijn directie en gemeentesecretarissen gestart met het opstellen van een visie op de toekomst 
van de bestaande taken binnen de GRSK. 

 

1.5 ONTWIKKELING FINANCIEEL  

Ontwikkeling in lasten. 
Over het algemeen ontwikkelen de lasten zich op het niveau van de begroting.  
De loonkosten zijn in deze rapportage niet aangepast omdat de cao-ontwikkeling daartoe geen 
aanleiding geeft. De aanpassing van de cao wordt naar verwachting pas op 12 september 2019 
definitief. 1  

Binnen de afdeling SSC worden verschuivingen gerapporteerd, die elkaar grotendeels compenseren. 
Deze verschuivingen leveren daardoor geen aanleiding om een bijstelling van de gemeentelijke 
bijdragen voor te stellen. Daardoor is er geen aanleiding voor een begrotingswijziging voor dit jaar.  
In de rapportage van het SSC worden structurele ontwikkelingen gesignaleerd, die betrekking hebben 
op de markt voor hardware en software. Gemeld wordt daarbij dat in de volgende Kadernota 
nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de actualisatie van het Meerjaren-Investerings-Programma. 
In het tweede halfjaar krijgt de dienstverlening door P&O en het SSC aan KempenPlus concrete 
invulling. In de begroting 2021 met begrotingswijziging 2020 worden de afspraken opgenomen.  

Ontwikkeling in baten. 
De geraamde baten over 2019 hebben met name betrekking op uitvoering van landmeetopdrachten 
op verzoek van deelnemende gemeenten en detachering van medewerkers op verzoek van 
deelnemende gemeenten. 

De verwachting is dat de baten op landmeetopdrachten over 2019 onder het niveau van de begroting 
uitkomt. Door verandering in de verantwoordelijkheid inzake metingen rond bouwlocaties wordt dit 
meer en meer bij marktpartijen belegd. Hierdoor nemen de meetwerkzaamheden bij bouwprojecten 

                                                             

1 In de begroting is gerekend met een loonindex van 2,7 % over het gehele jaar. In het principeakkoord dat nu door de vakbonden voor 
ledenraadpleging wordt voorgelegd, is het voorstel om de lonen vanaf 1 oktober te laten stijgen met 3,25 %. Daarnaast wordt voorgesteld 
om in oktober eenmalig 750 euro bruto per medewerker uit te keren. Omdat de loonstijging pas ingaat per 1 oktober zal het financiële effect 
daarvan voor 2019 beperkt zijn.  
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van gemeenten af en derhalve de werkzaamheden van het SSC. Daar staat tegenover dat de inhuur 
voor deze diensten ook lager is. De afdeling VTH rapporteert opbrengsten uit detachering die niet 
begroot waren.  

Investeringen. 
De investeringen hebben in eerste halfjaar van 2019 op een lager niveau gelegen dan was begroot. 
Net als vorig jaar wordt bij de IT-lasten een verschuiving zichtbaar van aankoop hard- en software 
(investeren) naar jaarlijkse vergoedingen voor het gebruik. De verantwoording van de investeringen is 
opgenomen bij de afdeling SSC, omdat het leeuwendeel van de investeringen door deze afdeling 
wordt gedaan. 

 

1.6 ONTWIKKELINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING 

In de bedrijfsvoering zijn door de directie en de staf, in samenwerking met de afdelingen, het 
afgelopen halfjaar belangrijke stappen gezet. Dit betreft onder meer het op orde brengen van interne 
controle, het archiefbeheer, informatiebeveiliging en privacy.  
Dit heeft geresulteerd in positieve beoordelingen van de toezichthouders (o.a. provincie). Dat 
betekent niet dat er geen verbeterpunten en uitdagingen meer zijn. Met name de splitsing van 
verantwoordelijkheden en tegelijkertijd maken van afspraken over samenwerking op het gebied van 
bedrijfsvoering tussen GRSK en KempenPlus stelt ons nog voor de nodige uitdagingen. Het komende 
halfjaar zal dit aandacht vragen. Daarnaast wordt het besluit om medewerkers voor MD/Jeugdhulp in 
dienst te nemen uitgevoerd.  

In het kader van AVG en privacy is het eerste verzoek van een inwoner om op grond van de wet 
“vergeten te worden” inmiddels succesvol afgewikkeld.  

Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering waar ook gemeenten mee te maken hebben wordt 
geleverd door de afdeling SSC. De grote ontwikkelingen die zich op dit moment landelijk/wereldwijd 
voordoen op het gebied van data eigendom, databeheer, licenties en applicaties vragen de komende 
jaren een omslag in denken en doen. Een richting waarop de GRSK zich, in samenwerking met de 
afdelingshoofden bedrijfsvoering en KempenPlus op dit moment al oriënteert en voorbereid.  

 

AVG en privacy 
Gemeenten en de SK moeten in het kader van de AVG transparant zijn richting de burgers en 
medewerkers over welke gegevens precies worden vastgelegd, met welk doel dat gebeurt en op basis 
van welke grondslag (wet/regelgeving; beleid; overeenkomst of toestemming) dit plaats vindt. Dit 
moet opgenomen zijn in een vastgesteld privacy beleid. Op de vernieuwde website van de GRSK staat 
de informatie die beschikbaar moet zijn voor burgers.  
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2 RAPPORTAGE PER AFDELING  

 

2.1 AFDELING STAF 

 

Inleiding 
De afdeling Staf heeft zich in het eerste halfjaar van 2019 verder ontwikkeld in haar directietaak naar 
de afdelingen binnen de GRSK en de afstemming met de gemeenten. Met het oog op een efficiënte en 
effectieve bedrijfsvoering zijn vacatures ingevuld en taken uitgevoerd, conform het jaarplan.  

 

Wat heeft de Staf gedaan? 

De Staf heeft een majeure inspanning gepleegd binnen het traject dat heeft geresulteerd in een nieuw 
Participatiebedrijf. Deze inzet kwam naast de reguliere taken van Planning en Control, financiële 
administratie, AVG, privacy en bestuurssecretariaat. Daarnaast is de staf begonnen met het opstellen 
van een analyse van de huidige situatie en taken met het oog op een toekomstvisie voor de totale 
GRSK. In dit traject zijn ook de gemeentesecretarissen betrokken. 

Ontwikkeling in het tweede halfjaar 
In het eerste halfjaar is door de afdeling Staf prioriteit gegeven aan de planvorming met betrekking tot 
het Participatiebedrijf en de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. Daardoor is een project 
uitgesteld om in het tweede deel van het jaar voortgang te geven. Dat betreft het opstellen van een 
projectplan ter verbetering van het contractbeheer.  

In het tweede halfjaar zal ook de visie over de toekomst van de GRSK verder vorm krijgen. Deze wordt 
naar verwachting in de vergadering van november 2019 gepresenteerd aan het bestuur en krijgt een 
vertaling in de kadernota 2021.  
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Rapportage financieel 

 

De lasten van de afdeling Staf bleven in het eerste halfjaar van 2019 onder het niveau van de 
begroting. Deze ontwikkeling is in beeld gebracht in bovenstaand diagram.  

Op de budgetten voor opzetten van contractbeheer (50 K) en voor oplossing van knelpunten in de 
formatie van alle afdelingen (78K) is nog geen beroep gedaan. Verwachting is dat inzet van deze 
budgetten komende maanden noodzakelijk gaat zijn.  
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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), 
de organisatie GRSK, BIZOB en KempenPlus. P&O is verantwoordelijk voor de salarisadministratie, de 
vorming en beheer van dossiers, het personeels- en organisatiebeleid en de uitvoering daarvan. 
Daarnaast adviseert de afdeling P&O de organisaties op het gebied van personeel en organisatie. 
 

Ontwikkelingen in het eerste halfjaar  
De focus voor P&O in het eerste half jaar heeft gelegen op de voorbereiding van de Wet Normering 
Rechtspositie Ambetenaren 2en de werkzaamheden rondom de oprichting van KempenPlus. Daarnaast 
zijn er vele werving –en selectieprocedures geweest en is er voorbereiding geweest om aan te sluiten 
bij het platform Werken in ZO-Brabant. Tevens zijn de eerste voorbereidingen in gang gezet om 
“Motion” als opvolger van “Youpp”, beter bekend als “mijnPenO” te implementeren.  

P&O adviseurs zijn samen met de adviseur organisatieontwikkeling lokaal aan de slag gegaan met 
organisatie-ontwikkelingstrajecten, evaluaties van een nieuwe gesprekscyclus en een nieuwe aanpak 
om het ziekteverzuim terug te dringen.  

Ontwikkelingen binnen P&O het komende half jaar. Wat willen we bereiken? 
P&O wil bijdragen aan de ontwikkeling van de organisaties en medewerkers door middel van modern 
HR-beleid en het zijn van een businesspartner. Tevens is het van belang dat P&O de organisaties en 
medewerkers faciliteert en ondersteunt in HR-processen.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Naast de uitvoering van reguliere taken en voortzetting van in het eerste half jaar in gang gezette 
trajecten binnen de organisaties zullen door P&O in het komende half jaar de volgende zaken worden 
opgepakt: 

 Per 1 september komt voor alle organisaties het platform “Werken in Zuid Oost Brabant” 
beschikbaar. Via dit platform vindt de werving en selectie plaats. Tevens bevat dit platform 
een CV-bank en kunnen medewerkers zelftests doen. Vanuit P&O worden alle 
voorbereidingen getroffen rondom de inrichting, implementatie en communicatie. 

 Per 1 oktober vindt er een update plaats voor “mijnPenO”. In de tweede helft van het jaar is 
P&O druk met de voorbereidingen en implementatie. Na deze update start de 
doorontwikkeling van de processen. 

 Per 1 januari 2020 komt naar verwachting een groot aantal medewerkers van de Stichting 
Combinatie Jeugdzorg in dienst bij de SK. Vanuit P&O wordt dit proces ondersteund. 

 In de tweede helft van dit jaar moeten alle voorbereidingen voor de komst van de Wet 
Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 gereed zijn. Vanuit P&O worden 

                                                             

2  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als 
werknemers in het bedrijfsleven.. De wet gaat 1 januari 2020 in. 
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documenten gereed gemaakt, ter besluitvorming in routing gebracht, opleidingen en 
communicatie georganiseerd.  

 Het akkoord voor de cao voor 2019 zal in de tweede helft bereikt worden en hier zal door P&O 
uitvoering aan worden gegeven. 

 

Wat gaat het kosten? 
Financieel zijn er binnen P&O geen bijzondere aandachtspunten. Er worden voor de afdeling P&O 
geen grote afwijkingen ten opzichte van de begroting verwacht in de tweede helft van 2019.  

 

 

De financiële ontwikkeling is in bovenstaand diagram weergegeven. 3  

 

De kosten voor het platform “Werken in Zuid-Oost Brabant” worden gedragen door de deelnemende 
organisaties. De kosten voor de update van “mijnPenO” komen grotendeels ten laste van P&O.  

Met de uitbreiding van de dienstverlening voor KempenPlus en de instroom van de medewerkers van 
de Stichting Combinatie Jeugdzorg vindt in de tweede helft van dit jaar inhuur plaats die omgezet zal 
worden naar een uitbreiding van de formatie. 

Voor 2019 wordt geen begrotingswijziging voorgesteld. De genoemde structurele ontwikkelingen 
worden in de begroting voor 2021, met begrotingswijziging 2020 opgenomen.  

 

                                                             

3 In de weergave van de lasten zijn voor de volledigheid van het beeld, de interne doorbelastingen opgenomen.  
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2.3 AFDELING SHARED SERVICE CENTER (SSC) 

 

Inleiding 
Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten en de SK de ICT en het geo-
gegevensbeheer. Ook levert het SSC landmeetkundige diensten.  
Aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling Kempenplus levert het SSC haar dienstverlening die 
benodigd is voor de taken op het gebied van werk en inkomen. (overgenomen taken van de ISD) 
Over de dienstverlening aan KempenPlus voor bedrijfsvoering en voormalig wsw-bedrijf worden in de 
komende maanden nadere afspraken gemaakt.  
Ook BIZOB en andere gemeenten zijn beperkt afnemer van diensten van het SSC.  

De ontwikkelingen in technische mogelijkheden en nieuwe wetgeving op landelijk niveau vormen een 
voortdurende bron van dynamiek binnen het taakveld. De uitvoering van de doelen binnen de afdeling 
en de financiële vertaling hiervan bevinden zich op het totaalniveau van de begroting. 

 

Wat wil het SSC bereiken? 
Het SSC 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 voor de deelnemende gemeenten.  

 

Wat valt in het eerste half jaar 2019 op? 

Het algemene beeld halverwege het jaar wordt vooral bepaald door het volgende: 

 De aanbesteding GEO domein is in het eerste halfjaar succesvol afgerond en de doelstelling 
van alle partijen is om dit jaar de implementatie Kempenbreed af te ronden. Het voorstel met 
betrekking tot de aanbesteding is nog niet in de finale vorm voorgelegd aan het DB en 
derhalve is er in de tussentijdse rapportage geen begrotingswijziging voor opgenomen. 
Na besluit tot gunnen door het Dagelijks Bestuur 2019 start de implementatie om 
operationeel te zijn op 1 januari 2020. Een investering van € 225.000 is nodig om de 
implementatie te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden geactiveerd. Met ingang van 2020 
ontstaan exploitatielasten als gevolg van de aanbesteding.  
 
Als gevolg van de aanbesteding zijn eerder begrootte investeringen in updates geo niet meer 
nodig. Het meerjareninvesteringsplan wordt daar bij de eerstvolgende begrotingswijziging op 
aangepast, door een voorgenomen investering in 2019 van € 45.000 te schrappen. Ook een 
geplande update van 25.000 in 2020 wordt van het investeringsplan gehaald, omdat de 
nieuwe applicatie in de plaats komt van de programma’s die nu gebruikt worden.  

 De uitvoering van het project nieuwe “vaste” telefoniestructuur heeft een aanzienlijke 
vertraging opgelopen door het niet succesvol zijn van de “pilot”. De constatering uit deze 
“pilot” is dat de aangeboden oplossing op dat moment niet verantwoord bij de gemeenten 
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ingevoerd kon worden. Na escalatie heeft dit geleid tot een herstart van het implementatie- 
traject met andere verantwoordelijken en heroriëntatie op de technische infrastructuur bij de 
leverancier. Voor het SSC heeft dit als gevolg dat er voor een lange periode expertise 
ingehuurd moet worden. Deze hoge implementatiekosten komen voor 2019 uit op € 90.000 
en worden gedekt uit het krediet “vernieuwing telefonie”. Doelstelling van alle partijen is om 
dit jaar de implementatie Kempenbreed af te ronden. 

 Uitvoeren van TPM-audit. 
De TPM verklaring is voor de gemeenten ondersteunend voor de eigen jaarrekening controle. 
Dit jaar heeft de TPM-audit focus gehad op opzet en bestaan van geborgde IT-processen en 
specifiek de aandachtspunten uit het voorgaande jaar. De uitkomsten uit deze audit zijn 
positief met nog enkele nieuwe aandachtspuntjes. Deze zullen in het komende periode in 
samenspraak met de gemeenten opgepakt worden. Begin van het volgend jaar zal er 
wederom een TPM-audit worden uitgevoerd.  

 Op 1 juli is de gemeenschappelijke regeling KempenPlus van start gegaan. Om dit proces te 
begeleiden heeft het SSC werkzaamheden uitgevoerd, die met name gericht waren op het 
verzorgen van de continuïteit van de uitvoering binnen het domein van Werk en Inkomen. 
Daarnaast betrof het in deze fase het koppelen van E-mail omgevingen van de voormalige 
WVK en het faciliteren van de inrichting van de nieuwe MD en KempenPlus websites.  
Ook zijn er inventarisaties uitgevoerd en is er een kostenraming gemaakt om in de toekomst 
de infrastructuur van de voormalige WVK (ten dele) te integreren en onder te brengen bij het 
SSC.  
De eenmalige kosten die verbonden zijn met de ontvlechting van ISD zijn doorbelast aan 
KempenPlus conform de afspraken over de omvorming van WVK en de totstandkoming van 
het Participatiebedrijf.  

 

Financiële ontwikkelingen 
Binnen het SSC de Kempen zijn er primair een viertal uitgavensoorten in het kader van de financiële 
verantwoording. Het betreft de kosten op het gebied van de hardware, software, bedrijfsvoering en 
kapitaallasten.  

Hieronder worden de kosten van hardware en software door middel van grafieken weergegeven. De 
prognose is dat hardware aan het eind van het jaar uit gaan komen onder het begrootte niveau en dat 
bij software sprake is van een overschrijding. Verwachting is dat beide bedragen elkaar voor een 
gedeelte opheffen. 

IT kosten: Hardware 
Voor de structurele uitgaven voor hardware, waaronder onderhoud en kleine aanschaf van ICT, 
dataverbindingen, telefonie en printing, is de verwachting voor 2019 uit te komen onder het 
begrootte budget. Met name de concurrentie op de leveranciersmarkt en het vooralsnog uitblijven 
van de nieuwe structurele kosten van de telefonieoplossing draagt hier aan bij. Hierdoor ontstaat er 
op hardware een onderschrijding van € 155.000 . Onderstaande grafiek geeft inzicht in de 
ontwikkeling van deze lasten.  
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IT kosten: Software  
De kosten van software hebben te maken met een opwaartse druk vanuit verschillende oorzaken. 

 De door leveranciers gebruikte prijsaanpassingen liggen gemiddeld op een hoger niveau dan 
waarmee de Kempengemeenten rekenden. 

 Een marktontwikkeling bij software is dat in plaats van aanschaf van software (investering) een 
jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van een applicatie wordt gevraagd. Voor het SSC 
betekent dit, dat een aantal begrootte investeringen in software van het investeringsplan 
worden doorgehaald. Als gevolg hiervan dalen de kapitaallasten en stijgen de 
exploitatiekosten. Voor 2019 betekent dit dat er € 740.000 aan investeringen komen te 
vervallen. 

De betreffende investeringen die vervallen zijn:  

o Software en IB en Privacy     60k 
o Kantoorautomatisering en serverlicenties   270k  
o Client-distributie software     150 k 
o Database updates       60 k 
o Virussoftware        120 k 
o Updates management software     60 k 
o Vernieuwing File Sharing     20k 

De financiële effecten van de verschuiving van investering naar jaarlijkse vergoedingen voor het 
gebruik, zijn structureel lagere kapitaallasten ( er wordt minder geïnvesteerd) en tegelijk hogere 
exploitatielasten.  
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De post ‘Kantoorautomatisering en serverlicenties’ vraagt om een grote inzet van uren van externe 
partijen om de implementatie tijdig te realiseren. Deze kosten van € 85.000 worden verantwoord op 
de post inhuur. Dit zal leiden tot een overschrijding van het budget inhuur. 

In de tweede helft van 2019 zullen de toekomstige investeringen in software beoordeeld worden op 
actualiteit. Waar nodig wordt voorgesteld om in plaats van investeringen exploitatielasten te 
begroten. Dit zal verwerkt worden in de Kadernota 2021. 

De verwachting is dat door bovenstaande ontwikkelingen de kosten van software € 266.000 hoger 
uitkomen. De berekende vermindering van de kapitaallasten kan dit nadeel ten dele compenseren. 
Het voordeel op de kapitaallasten in 2019 is hierdoor € 86.000.  

 

 

 

Bedrijfsvoeringskosten 
Van de bedrijfsvoeringskosten is in deze rapportage een prognose gemaakt voor het hele dienstjaar. 
De vacatureruimte in het formatiebudget wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van 
vervanging. Ook externe inhuur voor de uitvoering van projecten wordt verantwoord onder de kop 
“inhuur externen ten behoeve van vervanging”  
We zien echter dat de kosten voor de vervanging hoger zijn dan het benodigde budget. Enerzijds heeft 
te maken met langere doorlooptijd van projecten en anderzijds met hogere kosten van inhuur ten 
opzichte van eigen personeel. De verwachting is dat de overschrijding op de posten loonkosten en 
inhuur per saldo € 130.000 zal bedragen. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn de projectkosten die 
gepaard gaan met het uitvoeren van het project “Kantoorautomatisering en serverlicenties”. 

Door de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling KempenPlus en het leveren van ICT-
dienstverlening door het SSC is 1 medewerker van de voormalige Werkvoorziening 
Kempengemeenten (WVK) toegevoegd aan de formatie van het SSC. Hierdoor is het aantal FTE 
toegenomen met 1,07. In het tweede halfjaar van 2019 wordt de dienstverlening door het SSC aan 
Kempenplus nader uitgewerkt. In de kadernota 2021 worden de afspraken die gemaakt gaan worden 
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opgenomen. Tegenover de toename van de lasten staat een baat vanuit Kempenplus, waardoor de 
gemeentelijke bijdragen aan het SSC onveranderd blijven.  

 

Ontwikkeling in kapitaallasten 
In 2019 staan er bij SSC de Kempen diverse investeringen op het programma. De realisatie van de 
investeringen staat met name voor het 2e half jaar op de planning. Er staan vervangingsinvesteringen 
van de werkplekken op het programma en vervangingsinvesteringen om de infrastructuur op de 
gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid te houden. Specifiek kan er gemeld worden dat de investering 
in balieprinters van € 25.000 niet dit jaar zal plaatsvinden aangezien deze investering is meegenomen 
in een regionale aanbesteding van printerapparatuur. De uitkomst is een servicecontract met 
beschikbaarstelling van apparatuur. Hiermee zullen exploitatiekosten ontstaan en vervalt de begrootte 
investering. 

De investering in Wifi van € 220.000 bestaat uit een investering in hardware, en implementatiekosten. 
Deze investering wordt dit jaar nog uitgevoerd. Een marktconsultatie werd reeds uitgevoerd. Daaruit 
is duidelijk geworden dat het krediet verlaagd kan worden tot € 160.000. Naast de investeringskosten 
dient rekening gehouden te worden met jaarlijkse exploitatiekosten van € 10.000. Dit was niet 
begroot.  

Het project IPV6 van € 50.000 gaat dit jaar niet meer uitgevoerd worden gezien de prioritering binnen 
het SSC. Daar waar deze technische aanpassing noodzakelijk is voor de (veilige) bedrijfsvoering zal die 
uitgevoerd worden. Dit betreft dan koppelingen met externe partijen. Deze kosten worden genomen 
op de eenmalige software en hardware kosten. De grotere interne aanpassingen worden naar 2020 
doorgeschoven. 

 

Opbrengsten  
Door verandering in de verantwoordelijkheid inzake metingen rond bouwlocaties wordt dit meer en 
meer bij marktpartijen belegd. Hierdoor nemen de meetwerkzaamheden bij bouwprojecten van 
gemeenten af en derhalve de werkzaamheden van het SSC. Daar staat tegenover dat de inhuur voor 
deze diensten ook lager is. 

Overall 
Uit de financiële rapportage van de afdeling SSC blijkt de prognose van een tekort van 174.000 euro 
per ultimo 2019. Gelet op een aantal onzekere factoren, wordt nu het risico gerapporteerd dat de 
budgetten in de vastgestelde begroting mogelijk ontoereikend zijn. Daarom wordt vanuit de GRSK nu 
geen begrotingswijziging voorgesteld.  
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2.4 AFDELING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

 

Inleiding 
Deze rapportage heeft enkel betrekking op de bedrijfsvoering van de afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening die per 1 juli 2019 tot stand gekomen is. In het eerste half jaar van 2019 is veel inzet 
geweest, op diverse fronten, voor de vorming van het Participatiebedrijf KempenPlus. Dit heeft tot 
gevolg gehad dat delen van de ISD een andere inrichting kregen en samen met de afdeling Jeugdhulp 
zijn omgevormd tot de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD). Halverwege het jaar 2019 kan 
worden vastgesteld dat de bedrijfsvoering grotendeels op het niveau van de begroting zit.  

Verder rapporteert de afdeling dat de organisatorische wijziging die per 1 juli werd doorgevoerd geen 
ontevredenheid heeft veroorzaakt bij cliënten en externe partijen.  
 

Wat wil de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bereiken? 
De afdeling is een uitvoeringsorganisatie en wil een kwalitatief hoogwaardige, optimale 
dienstverlening te bieden aan inwoners in de Kempen op het gebied van Wmo, Bijzondere Bijstand en 
minimaregelingen, Schuldhulpverlening, Sociaal Raadsliedenwerk, Jeugdhulp inclusief de (verplichte) 
administratieve processen die daarbij behoren. De inzet is steeds gericht op het bevorderen en 
maximaliseren van de zelfredzaamheid van de inwoners die een beroep doen op ondersteuning.  

De afdeling is opgezet aan de hand van een drietal clusters en een team voor beleid en 
kwaliteit/juridisch: 

- Het Cluster Maatschappelijke ondersteuning bestaande uit Bijzonder Bijstand en 
Minimaregelingen; Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Schuldhulpverlening en Sociaal 
Raadsliedenwerk.  

- Het Cluster Jeugdhulp bestaande uit een Kempisch team voor de Toegang tot de Jeugdhulp, 
een Kempisch team voor de ondersteuning aan (zeer) complexe casuïstiek en een Lokaal 
ondersteuningsteam voor enkelvoudige ondersteuningsvragen per gemeente. 

- Het cluster Bedrijfsbureau van waaruit alle afdelingsprocessen ondersteund worden op gebied 
van applicaties, administratie, telefonie en postverwerking. Ook (financiële) monitoring en 
controle vindt plaats vanuit het bedrijfsbureau.  

 

Wat heeft de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening daarvoor gedaan? 

Bedrijfsbureau 
Het bedrijfsbureau draagt zorg voor de kritische bedrijfsprocessen en de financiële monitoring. Een 
aanpassing in de dienstverlening is het bemensen van de telefooncentrale. De bereikbaarheid van de 
afdeling is daarmee aanzienlijk vergroot, verbeterd en eenduidiger geworden voor inwoners en 
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leveranciers/ketenpartners. De bemensing van de telefooncentrale wordt uitgevoerd door de 
administratieve teams.  

Er vindt een doorontwikkeling plaats van de wijze waarop monitoring en levering van 
managementrapportages plaatsvindt. Gemeenten worden daarbij betrokken. De ambitie wordt 
aangepast aan de tools die voorhanden zijn.  

Werk & inkomen 
In het eerste half jaar is veel energie uitgegaan naar de vorming van het Participatiebedrijf voor dit 
onderdeel. Er heeft inhuur plaatsgevonden om de dienstverlening voor thans het Participatiebedrijf te 
kunnen continueren.  

Schuldhulpverlening; Bijzondere bijstand/minimabeleid 
De aanvragen voor schuldhulp zijn in tegenstelling tot andere jaren continu hoog gebleven gedurende 
alle maanden; er is sprake van een toenemende complexiteit. Het staken van de dienstverlening door 
de Kredietbank heeft in de eerste helft van 2019 geleid tot de conclusie dat deze Kredietbankfunctie 
door de SK wordt overgenomen. Dit vergt in het tweede half jaar bijzondere inzet. Een businesscase is 
hiervoor opgesteld. Het betreft een budget neutrale ingreep. Onduidelijk is nog of de huidige 
systemen de volledige functie kunnen borgen. Daarom wordt op dat aspect bijzondere inzet gezet in 
de komende maanden. De implementatie ligt op schema.  

Het onderdeel bijzondere bijstand heeft te maken met een hoge werkdruk met kritische processen op 
het gebied van tijdig nemen van beslissingen. Hierop vindt dagelijkse sturing plaats.  

Er worden voorbereidingen getroffen om het schuldhulpbeleid opnieuw te formuleren voor het 
komende tijdvak.  

Wmo 
De reguliere werkzaamheden ten aanzien van de Wmo lopen ook in 2019 door. Daarbij is in de eerste 
helft van 2019 een duidelijke toename zichtbaar van het aantal afgegeven indicaties op basis van het 
abonnementstarief. Deze maatregel van het Rijk zorgt voor een aanzuigende werking, waardoor dit 
meer aanvragen genereert voor het cluster Wmo. Een capaciteitsuitbreiding heeft plaatsgevonden 
conform de begroting. Daarnaast lopen diverse aanbestedingen. Ook werden een nieuwe verordening 
en beleidsregels vastgesteld die nieuwe werkzaamheden genereren in het maken van de juiste 
afwegingen.  

De indicatiestelling voor Beschermd Wonen door consulenten van Maatschappelijke Dienstverlening 
2019 wordt vooralsnog gecontinueerd. In 2019 ligt de financiële verantwoordelijkheid voor 
Beschermd Wonen nog steeds bij centrumgemeente Eindhoven. De doordecentralisatie van 
Beschermd Wonen naar de regiogemeenten zal – op basis van de huidige informatie - per 1 januari 
2020 plaatsvinden. Dat betekent dat de Kempengemeenten vanaf dan ook financieel verantwoordelijk 
worden voor Beschermd Wonen. Om deze doordecentralisatie zo goed mogelijk te laten verlopen, 
bestaan er in dit kader diverse ((sub)regionale) werkgroepen, waarin ook Maatschappelijke 
Dienstverlening namens de Kempengemeenten is vertegenwoordigd.  
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Jeugdhulp 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) in de Kempen is sinds januari 2015, de 
uitvoeringsorganisatie voor de Kempengemeenten op het gebied van de Jeugdhulp, met uitzondering 
van gemeente Oirschot.  

Typerend voor het onderdeel Jeugdhulp is de sterke afhankelijkheid van cliëntaantallen, die in de 
verschillende gemeenten een beroep doen op de Jeugdhulp. Dit heeft een relatie met de benodigde 
capaciteit in de verschillende Jeugdhulpteams. 

Conform de visie van het CJG+ wordt door de adequate, deels preventieve inzet van het CJG+, dichtbij 
de thuissituatie, kwalitatief goede jeugdhulp verleend waardoor:  

 de eigen kracht van inwoners vergroot wordt, sociale netwerken versterkt, beroep op 
voorliggende voorzieningen plaatsvindt  

 de inzet van de specialistische Jeugdhulp vermindert.  
 

Het CJG+ zet zo veel mogelijk in op stabiele teams, onder leiding van coördinatoren. De 
afhankelijkheid van tijdige en voldoende bemensing van de teams door de hoofdaannemer is groot. 
Vanaf 2020 worden de professionals de mogelijkheid geboden om in dienst te komen bij de GRSK. De 
voorbereidingen hiertoe worden momenteel getroffen. Dit betreft een budgetneutrale aanpassing. 
Deskundigheidsbevordering is daarbij een voornaam onderdeel.  

Voor het onderdeel preventie wordt de samenwerking met vrijwilligers in het tweede half jaar verder 
uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarnaast zijn een tweetal projecten opgezet ten behoeve van 
preventie namelijk Kind&Scheiding en E-Health.  

WVGGZ; nieuwe ontwikkeling 

Vanaf 1 januari 2020 dienen de gemeenten uitvoering te geven aan taken die voortvloeien uit de wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Bij de Wvggz gaat het 
om het mogelijk maken dat eenieder bij de gemeente kan melden dat een bepaalde persoon mogelijk 
verplichte zorg nodig heeft en het verrichten van een verkennend onderzoek ter voorbereiding van 
een eventuele zorgmachtigingsprocedure, het opleggen van een crisismaatregel door de 
burgemeester en het organiseren van een regionaal overleg met ggz-instellingen en openbaar 
ministerie. Bij de Wzd gaat het om een inbewaringstellingsprocedure, waarbij de burgemeester 
inbewaringstelling kan gelasten. 

Parallel aan de introductie van de WvGGZ start vanaf 1 januari 2020 ook het landelijke 
telefoonnummer waar burgers met meldingen over verwarde personen terecht kunnen. Dit landelijke 
telefoonnummer is onbemand, er wordt direct doorgeschakeld naar een regionaal nummer. Dit 
nummer hoeft niet dag en nacht bereikbaar te zijn, echter moet de inwoner wel dag en nacht een 
melding kunnen doen.  

De afdeling MD is betrokken bij de denkrichtingen die verkend worden voor de invoering van deze 
wetgeving die betrekking heeft op inwoners vanaf 16 jaar.  

Wat mag het kosten? 
De begroting van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit grote posten voor 
loonkosten. Onderstaand wordt de ontwikkeling in 2019 toegelicht.  
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Bedrijfsbureau 

Binnen het bedrijfsbureau is de bezetting van de telefooncentrale een onderdeel wat nader 
onderzocht dient te worden in de verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit. Daarnaast is voor het 
bedrijfsbureau de aanschaf van een monitor instrument van toegevoegde waarde om de ontwikkeling 
naar een dashboard te kunnen maken.  

Werk en inkomen 

Dit onderdeel valt vanaf het tweede half jaar onder de verantwoordelijkheid van het 
Participatiebedrijf. In de eerste helft van 2019 is liep de uitvoering van deze taak financieel gezien op 
het niveau van de begroting.  

Wmo 

De vacature in verband met het abonnementstarief is inmiddels ingevuld. Behalve een mogelijke 
vervanging van een langdurig afwezige medewerker zijn op dit onderdeel geen onverwachte 
ontwikkelingen.  

De baten Wmo als werk voor derden lopen momenteel achter met 15k.  

Schuldhulp en minimaregelingen 

De businesscase ligt op schema; een risico vormen de ondersteunende technische systemen. 
Onderzocht wordt of deze afdoende mogelijkheden bieden om de implementatie van de Kredietbank 
functie te ondersteunen. Hierin zit tevens een link met de personele inzet. Een arbeidsintensief 
systeem heeft tot gevolg dat er mogelijk een vergrootte personele inzet nodig is.  

Voor bijzondere bijstand geldt dat de kwetsbaarheid in een klein team tot gevolg kan hebben dat een 
(gedeeltelijke) uitval van een medewerker direct leidt tot een bezettingsprobleem waar een 
vervanging noodzakelijk is. Gelet op het feit dat in de begroting geen vervangingsmiddelen 
opgenomen zijn, wordt terughoudend omgegaan met vervanging mits een noodzaak wordt 
aangetoond. Bij bijzondere bijstand zal de vervanging worden ingezet.  

Overall 

Prognose ultimo 2019 is dat Maatschappelijke dienstverlening conform begroting uitgevoerd wordt. 
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2.6 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 heeft de afdeling VTH bereikt / gedaan?  
De afdeling VTH heeft in het eerste halfjaar uitvoering gegeven aan de afspraken die in het 
Uitvoeringsprogramma 2019 zijn vastgelegd. In deze periode is duidelijk geworden dat gemeenten 
meer dienstverlening (gaan) vragen dan begroot is. Met name externe ontwikkelingen zijn aanleiding 
voor de groeiende vraag naar dienstverlening.  

 

Bij het opstellen van de begroting ging de afdeling VTH uit van 3011 vergunningaanvragen. In de 
eerste zes maanden zijn 1782 vergunningaanvragen binnengekomen. Dit is inclusief 53 aanvragen tot 
het intrekken van milieuvergunningen door de Stichting Groen Kempenland, waarmee bij het 
opstellen van de begroting geen rekening werd gehouden.  
Ook zijn er meer verzoeken om vooroverleg (reeds 75% van het geplande aantal), een hoger aantal 
handhavingsprocedures (147 op een gepland aantal van 156) en een (naar verwachting) hoger aantal 
bezwaar- en beroepsprocedures. Ook deze aantallen zijn voor een deel terug te voeren op de 
verzoeken en procedures vanuit de Stichting Groen Kempenland. Opvallend punt in deze ontwikkeling 
is dat de omvang van de (bezwaar en beroep) dossiers vaak bovengemiddeld is.  

 

Voor de 2e helft van 2019 is de verwachting dat het aantal aanvragen om milieuvergunning/agrarisch 
flink gaat toenemen. Dit naar aanleiding van de gewijzigde provinciale regels voor 
veehouderijbedrijven. Veehouders moeten veelal voor 1 januari 2020 (inmiddels heeft de provincie de 
termijn met 3 maanden opgeschoven) een volledige aanvraag omgevingsvergunning hebben 
ingediend.  

 

Ook merkt de afdeling VTH dat er meer en meer een beroep op medewerkers wordt gedaan om aan 
te schuiven bij/deel te nemen aan door de gemeenten opgestarte projecten. Hier is in veel gevallen in 
zowel het Uitvoeringsprogramma 2019 als in het projectplan van de gemeente (als dat er al is) geen 
rekening mee gehouden.  
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Op deze groeiende vraag naar dienstverlening was de VTH begroting niet berekend. Tot nu toe is 
binnen de binnen de gegeven financiële en organisatorische kaders voorzien in de gevraagde 
dienstverlening.  

In deze rapportage worden de ontwikkelingen gesignaleerd, zonder dat deze nu al vertaald worden in 
een begrotingswijziging. Gemeld wordt het risico dat de beschikbaar gestelde middelen voor 2019 
ontoereikend gaan zijn.  
De portefeuillehouders VTH zijn over bovenstaande ontwikkelingen door middel van een memo op 28 
mei 2019 geïnformeerd.  

 

Ontwikkelingen in formatie en bezetting  

In de praktijk blijkt dat de vacature voor een sr. Casemanager/Adviseur Bouwen ook na vier keer 
adverteren en de inzet van een headhunter niet vervulbaar was. Voor deze functie huurt de afdeling 
VTH extern vervanging in. Voorts heeft de senior juridisch medewerker bij het team Beleid & Juridisch 
zijn vertrek aangekondigd. De werving voor deze functie is inmiddels gestart.  

Indien nodig zal ook voor deze functie extern vervanging worden ingehuurd. Voor deze, duurdere, 
oplossing is/wordt gekozen om te kunnen voorzien in de gevraagde dienstverlening.  

 

Extra opdrachten van gemeenten betekenen veelal dat de opdrachtgevende gemeente middelen ter 
beschikking moet stellen. Dan wel via de eigen begroting, dan wel via de bekostiging van extra 
uitgaven via de SK begroting.  
Echter, met alleen extra middelen komen we er niet. Er is in de huidige markt bijna geen (tijdelijk) 
personeel te krijgen. Dit vraagt van de afdeling VTH, waar nodig, ook andere oplossingen. Hierbij kan 
worden gedacht aan het later oppakken van zaken waar geen wettelijke (fatale) termijnen aan vast 
zitten of het sneller afhandelen van zaken. (geen cijfer 9 maar een 6)  

 

De afdeling VTH is op het onderdeel BAG 4, mede wegens ziekte , al geruime tijd onderbezet. Daarbij 
speelt een harde deadline waar het gaat om de afstemming met de WOZ administratie met betrekking 
tot de verplichting om vanaf 1 januari 2022 woningen te taxeren op basis van gebruiksoppervlakte 
i.p.v. op inhoud. Om hier aan alle reguliere verplichtingen te voldoen, wordt in de 2e helft van 2019 
extra capaciteit ingehuurd.  

In de begroting 2019 (opgesteld begin 2018) is verder opgemerkt dat in het kader van de Wet private 
kwaliteitsborging in de bouw wordt verwacht dat deze wet niet eerder in werking zal treden dan in 
2019. Inmiddels is de wet in de Eerste Kamer aangenomen en is nu de verwachting dat deze in 2021 in 

                                                             

4  De Basisregistratie Adressen en Gebouwen is de naam voor een Nederlandse Basisregistratie. Deze bestond 
aanvankelijk uit twee basisregistraties, te weten de Basisregistratie adressen en de Basisgebouwenregistratie, maar 
door een wijzigingswet van 24 februari 2017 zijn ze samengevoegd tot één. 
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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.  
Met andere woorden. De met ingang van 2019 opgenomen taakstelling zal, als dat al lukt, niet eerder 
dan in 2022 kunnen worden gerealiseerd. Daar komt bij dat de vraag vanuit de gemeenten naar meer 
handhaving/toezicht toeneemt, met name op het gebied van RO toezicht. De Omgevingswet maakt 
meer vergunningsvrij bouwen mogelijk en ook daar zal extra toezicht op plaats moeten vinden.  

Wat heeft het tot op heden gekost? 
In onderstaande grafiek worden de gecumuleerde uitgaven van de afdeling VTH afgezet tegen de 
begroting. De grafiek brengt in beeld dat de uitgaven nagenoeg op het niveau van de begroting liggen.  

 

 

 

De financiële ontwikkeling is in bovenstaand diagram weergegeven. 5  

 
In het eerste halfjaar 2019 werd op verzoek van gemeenten maatwerk geleverd voor het intrekken 
van vergunningen en voor extra toezicht en handhaving. Dit leverde ontvangsten op voor een bedrag 
van 65.000 euro.  
 

                                                             

5 In de weergave van de lasten zijn voor de volledigheid van het beeld, de interne doorbelastingen opgenomen.  
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Financiële ontwikkeling 
De belangrijkste kosten bij VTH zijn: 

a. Loonkosten (uitgaven én inkomsten loon, inhuur, werken voor derden)  
b. Overige personeelskosten  
c. Overige organisatiekosten 

 
Ad a. De loonkosten van de afdeling dienen te worden bezien in samenhang met de lasten van 

inhuur. Voor het vervangen bij ziekte is op afdelingsniveau geen budget begroot, terwijl er wel 
lasten zijn van vervanging. Daarin zit een risico van overschrijding van de begroting.  
Bij niet ingevulde vacatures biedt de ruimte in het formatiebudget dekking voor externe 
inhuur. Naar verwachting is deze ruimte niet toereikend voor de groeiende vraag naar 
dienstverlening en de toename van de externe inhuur die daarmee samenhangt. Op de 
loonkosten wordt voor 2019 een risico van overschrijding gemeld.  
 

 
Ad b. De overige personeelskosten komen met name voort uit de kosten van opleidingen en 

vergoedingen van reiskosten. Deze lasten lagen in het eerste halfjaar 2019 boven de 
begroting.  

 
Ad c. Hoewel de kosten voor werving & selectie, als gevolg van enkele vacatures en het meerdere 

malen publiceren hiervan hoger uitvallen, is de verwachting dat geen overschrijding van de 
begroting zal plaatsvinden. 

 
Voor de afdeling VTH wordt in deze rapportage voor 2019 geen begrotingswijziging voorgesteld. In de 
voorbereiding van de Kadernota 2021 wordt bepaald op welke wijze de ontwikkelingen op het terrein 
van VTH uitgewerkt worden in nieuwe begrotingsvoorstellen.  
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3 FINANCIËLE RAPPORTAGE EN PROGNOSE 

 

3.1 HALFJAARCIJFERS  

 

Tussentijdse Rapportage 2019 
Realisatie eerste halfjaar en prognose ultimo 2019

Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen.

Begroting 2019  GRSK € Begroot Realisatie 1e halfjaar ** Verwachting 2e halfjaar Prognose ultimo Overschot/tekort

LASTEN 2019 2019 2019

Lasten

Staf 1.004.069 400.368 603.702 1.004.069 0

P&O 983.711 490.167 493.544 983.711 0

SSC 7.880.413 4.539.698 3.363.672 7.920.370 -74.957 

Maatschappelijke Dienstverlening 8.662.527 4.722.915 3.910.613 8.633.528 29.000

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.921.968 1.960.982 1.933.486 3.964.468 -42.500 

Totaal lasten 22.452.688 12.114.129 10.305.016 22.506.146 -88.456 

Baten van derden

Staf (inclusief budgetoverheveling) 50.000 0 50.000 50.000 0

P&O 67.766 6.807 60.959 67.766 0

SSC 384.237 70.108 214.773 284.881 -99.355 

Maatschappelijke Dienstverlening 213.438 58.325 126.113 184.438 -29.000 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 0 48.519 0 48.519 48.519

Totaal baten van derden 715.441 183.759 451.846 635.604 -79.836 

Saldo lasten en baten van derden

Staf 954.069 400.368 553.702 954.069 0

P&O 915.945 483.359 432.585 915.945 0

SSC 7.496.176 4.469.590 3.148.898 7.635.489 -174.312 

Maatschappelijke Dienstverlening 8.449.089 4.664.590 3.784.499 8.449.090 0

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 3.921.968 1.912.463 1.933.486 3.915.949 6.019

Totaal saldo lasten en baten
21.737.247 11.930.370 9.853.171 21.870.541 -168.293 

Interne doorbelastingen 

Staf 954.069 477.035 477.035 954.069 0

P&O 275.243 137.621 137.621 275.243 0

SSC 955.600 477.800 477.800 955.600 0

Maatschappelijke Dienstverlening 245.562 245.562 0 0 0

VTH 0 0 0 0 0

Totaal doorbelastingen 2.430.474 1.338.018 1.092.456 2.184.912 0

Totaal bijdragen gemeenten 19.306.774 10.592.352 8.760.715 19.685.629 -168.293 

Saldo lasten en baten 0 0 0 0 0

Alle bedragen in euro's

** realisatie betreft in financieel systeem geboekte bedragen
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3.2 RAPPORTAGE PER AFDELING  

 

3.2.1 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING STAF 

 

Afdeling Staf € Begroot Realisatie 1e halfjaar Verwachting 2e halfjaar Prognose ultimo Overschot/tekort

LASTEN 2019 2019 2019 2019 

Loonkosten ** 823.088 295.624 459.362 754.986 68.102

Inhuur 0 20.278 30.000 50.278 -50.278 

Uitbesteed werk 0 7.550 0 7.550 -7.550 

Personeelskosten 27.488 11.174 16.314 27.488 0

Huisvestingskosten 10.074 10.074 8.000 18.074 -8.000 

Organisatiekosten 69.750 41.303 28.447 69.750 0

Medezeggenschap 19.000 7.422 11.578 19.000 0

 

Financiele lasten 4.669 6.943 0 6.943 -2.274 

Nieuwe ontwikkelingen

Opzetten contractenbeheer * 50.000 0 50.000 50.000 0

Transitiekosten ISD naar MD PM 0 0 0 0 0

Functionaris gegevensbeheer 0 0 0 0 0

Onvoorzien 0 0 0 0 0

Totaal lasten 1.004.069 400.368 603.702 1.004.069 0

BATEN

Budgetoverheveling  * 50.000 0 50.000 50.000 0

Baten van derden * 0 0 0 0

Doorbelasting afdelingen

Afdeling P&O 47.703 23.852 23.852 47.703 0

Afdeling SSC 386.398 193.199 193.199 386.398 0

Afdeling ISD 128.799 64.400 64.400 128.799 0

Afdeling Jeugdhulp 62.014 31.007 31.007 62.014 0

Afdeling VTH 176.503 88.251 88.251 176.503 0

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening 152.651 76.326 76.326 152.651 0

Totaal doorbelasting Afdelingen 954.069 477.035 477.035 954.069 0

Totaal baten 1.004.069 477.035 527.035 1.004.069 0

Saldo lasten en baten 0 76.667 -76.667 0 -0 

* := incidentele last / baat  
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3.2.2 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING P&O 

 

Afdeling P&O € Begroot Realisatie 1e halfjaar Verwachting 2e halfjaar Prognose ultimo Overschot/tekort

LASTEN 2019 2019 2019 2019 

Loonkosten 674.339 325.232 349.108 674.339 0

Inhuur 21.000 8.936 12.064 21.000 0

Uitbesteed werk 0 -0 0 -0 0

Personeelskosten 29.500 21.018 8.482 29.500 0

Huisvestingskosten 18.469 0 18.469 18.469 0

Organisatiekosten 129.658 80.108 49.550 129.658 0

Interne Doorbelastingen

Doorbelasting Staf 47.703 23.852 23.852 47.703 0

Doorbelasting SSC 62.041 31.021 31.021 62.041 0

Lasten Kempenplus pm 0 0 0 0 0

Bezwaar ** 1.000 0 1.000 1.000 0

Totaal lasten 983.711 490.167 493.544 983.711 0

BATEN

Baten van derden

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus (Pw deel) 26.132 0 26.132 26.132 0

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus pm 0 0 0 0 0

Dienstverlening aan Bergeijk (Centric) 13.134 0 13.134 13.134 0

Dienstverlening aan Bizob Oirschot 27.500 6.807 20.693 27.500 0

Totaal Baten van derden 66.766 6.807 59.959 66.766 0

Verhaal kosten van bezwaren ** 1.000 0 1.000 1.000 0

Bijdragen gemeenten

Gemeente Bladel 153.380 76.690 76.690 153.380 0

Gemeente Eersel 160.328 80.164 80.164 160.328 0

Gemeente Oirschot 175.719 87.860 87.860 175.719 0

Gemeente Reusel-De Mierden 151.274 75.637 75.637 151.274 0

Totaal bijdragen gemeenten 640.702 320.351 320.351 640.702 0

Doorbelastingen afdelingen

SSC de Kempen 69.384 34.692 34.692 69.384 0

ISD de Kempen 110.139 55.070 55.070 110.139 0

Jeugdhulp 10.122 5.061 5.061 10.122 0

VTH 85.598 42.799 42.799 85.598 0

Totaal doorbelastingen afdelingen 275.243 137.621 137.621 275.243 0

Totaal 983.711 464.780 518.931 983.711 0

Saldo lasten en baten 0 -25.387 25.387 0 -0 

* := incidentele last / baat  
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3.2.3 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING SSC 

Afdeling SSC de Kempen € Begroot Realisatie 1e halfjaar verwachting 2e halfjaar Prognose ultimo Overschot/tekort

LASTEN 2019 2019

Loonkosten 2.637.615 954.589 1.178.026 2.132.615 505.000

Inhuur 0 348.045 251.955 600.000 -635.000 

Inhuur externen ten behoeve van maatwerk 120.000 35.407 50.000 85.407 34.593

Uitbesteed werk 36.070 22.869 13.201 36.070 0

Personeelskosten 92.383 29.537 42.846 72.383 20.000

Huisvestingskosten 100.000 57.786 42.214 100.000 0

Organisatiekosten 76.571 26.911 29.660 56.571 20.000

Exploitatielasten ICT  

IT-Software 2.284.190 2.036.340 505.714 2.550.054 -265.864 

IT-Hardware 1.028.320 388.029 485.291 873.320 155.000

Totaal exploitatielasten ICT 3.312.510 2.424.369 991.005 3.423.374 -110.864 

Geo - Dienstverlening 119.100 17.072 102.028 119.100 0

Nieuwe ontwikkelingen

eIDAS webdiensten voor burgers in heel Europa 13.600 6.720 0 6.720 6.880

Testomgeving procesautomatisering publiekszaken 12.000 13.566 0 13.566 -1.566 

Procesondersteuningsuite informatiemanagement 9.000 0 9.000 0

Aanschaf modules i-burgerzaken 21.850 21.850 0 21.850 0

Formatie-uitbreiding  1 fte t.b.v. Kempenplus PM

Aanbesteding geo 0 0 0

Doorbelastingen

Doorbelastingen P&O 69.384 34.692 34.692 69.384 0

Doorbelastingen Staf 386.398 193.199 193.199 386.398 0

Kapitaallasten 873.932 353.086 434.846 787.932 86.000

Totaal lasten 7.880.413 4.539.698 3.363.672 7.920.370 -74.957 

BATEN

Baten van derden

Geodienstverlening 232.500 48.145 75.000 123.145 -109.355 

Dienstverlening aan Bizob via Oirschot 35.000 0 35.000 35.000 0

Baten uit dienstverlening aan Kempenplus (Pw-deel) 86.737 0 86.737 86.737 0

Overige baten van derden 30.000 21.963 18.037 40.000 10.000

Vergoeding inzet 1 fte door Kempenplus PM 0 0 0 0

Totaal baten van derden 384.237 70.108 214.773 284.881 -99.355 

Bijdragen gemeenten

Gemeente Bergeijk 1.274.665 637.333 637.333 1.274.665 0

Gemeente Bladel 1.383.708 691.854 691.854 1.383.708 0

Gemeente Eersel 1.321.738 660.869 660.869 1.321.738 0

Gemeente Oirschot 1.481.747 740.874 740.874 1.481.747 0

Gemeente Reusel-De Mierden 1.078.718 539.359 539.359 1.078.718 0

Totaal bijdragen gemeenten 6.540.577 3.270.288 3.270.288 6.540.577 0

Doorbelastingen afdelingen

ISD de Kempen 376.572 188.286 188.286 376.572 0

P&O de Kempen 62.041 31.021 31.021 62.041 0

Jeugdhulp 203.344 101.672 101.672 203.344 0

VTH 313.642 156.821 156.821 313.642 0

Totaal doorbelastingen afdelingen 955.600 477.800 477.800 955.600 0

Totaal baten 7.880.413 3.818.196 3.962.862 7.781.058 -99.355 

Saldo lasten en baten -0 -721.502 599.190 -139.312 -174.312 

* := incidentele last / baat
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3.2.4 FINANCIËLE RAPPORTAGE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

Afdeling Maatschappelijke dienstverlening € Begroot
realisatie eerste 7 

maanden
Verwachting 2e halfjaar Prognose ultimo Overschot/tekort

LASTEN 2019 2019

Loonkosten 3.356.836 1.855.275 1.017.978 2.873.254 483.582

Uitvoering bestuursopdracht PW  313.883 0 0 0 313.883

Formatie uitvoering WSP 29.000 0 0 0 29.000

Inhuur 76.050 688.515 185.000 873.515 -797.465 

Uitbesteed werk 1.777.021 791.684 920.337 1.712.021 65.000

Personeelskosten 98.658 68.841 59.817 128.658 -30.000 

Huisvestingskosten 145.364 92.905 62.459 155.364 -10.000 

Organisatiekosten 327.012 248.771 103.241 352.012 -25.000 

Flexibele schil ** 1.000.000 330.664 669.336 1.000.000 0

Doorbelastingen 1.289.204 646.260 642.944 1.289.204 0

Doorbelastingen Staf 343.465 0 0

Doorbelastingen P&O 120.261 0 0

Doorbelastingen SSC 579.916 0 0

Doorbelasting ISD vanwege backoffice 245.562 0 0

Nieuwe ontwikkelingen

Kosten lidmaatschap NVVK 12.000 0 12.000 12.000 0

Uitbreiding formatie Wmo  a.g.v. abonnementstarief 38.000 0 38.000 38.000 0

Tijdelijke formatie Pw verlengen met 1 jaar * 144.500 0 144.500 144.500 0

Kwaliteitsmedewerker Jeugd (0,8 fte) 55.000 0 55.000 55.000 0

Onvoorzien 0 0 0 0 0

Totaal lasten 8.662.527 4.722.915 3.910.613 8.633.528 29.000

BATEN

Baten van derden

Werk voor derden o.a. WMO consulenten 95.000 58.325 36.675 95.000 0

Baten t.b.v. Beschermd Wonen 25.000 0 25.000 25.000 0

Bijdrage  Oirschot o.b.v. DVO 64.438 0 64.438 64.438 0

Baten overige 0 0 0 0 0

Totaal baten derden 184.438 58.325 126.113 184.438 0

Vergoeding kosten  WSP door WVK 29.000 0 0 0 -29.000 

Bijdrage gemeenten bestuursopdracht PW

Gemeente Bergeijk * 83.064 83.064 0 83.064 0

Gemeente Bladel * 90.244 90.244 0 90.244 0

Gemeente Eersel * 82.732 82.732 0 82.732 0

Gemeente Reusel-De Mierden * 57.844 57.844 0 57.844 0

Totale bijdragen  bestuursopdracht PW 313.883 313.883 0 313.883 0

Bijdragen gemeenten en afdelingen

Gemeente Bergeijk 1.967.820 983.910 983.910 1.967.820 0

Gemeente Bladel 2.162.079 1.081.040 1.081.040 2.162.079 0

Gemeente Eersel 1.726.824 863.412 863.412 1.726.824 0

Gemeente Oirschot 833.179 416.589 416.589 833.179 0

Gemeente Reusel-De Mierden 1.199.743 599.871 599.871 1.199.743 0

Afdeling Jeugdhulp 245.562 122.781 122.781 245.562 0

Totale bijdragen gemeenten en afdelingen 8.135.207 4.067.603 4.067.603 8.135.207 0

Totaal baten 8.662.527 4.439.810 4.193.717 8.633.527 -29.000 

Saldo lasten en baten 0 1.746.349 0 0 0
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3.2.5 FINANCIËLE RAPPORTAGE AFDELING VTH 

 

Afdeling VTH € Begroting Realisatie 1e halfjaar Verwachting 2e halfjaar Prognose ultimo Overschot/tekort

LASTEN 2019 2019 2019 2019

Loonkosten       ** 3.002.798 1.440.479 1.562.319 3.072.798 -70.000 

Taakstelling wet private kwaliteitsborging -42.500 0 0 0 -42.500 

Inhuur 58.888 99.468 -40.580 58.888 0 

Personeelskosten 104.231 64.832 39.399 104.231 0 

Huisvestingskosten 92.355 46.173 46.183 92.355 0 

Organisatiekosten 56.600 20.232 36.368 56.600 0 

Interne doorbelastingen

Doorbelastingen Staf 176.503 88.251 88.251 176.503 0 

Doorbelastingen P&O 85.598 42.799 42.799 85.598 0 

Doorbelastingen SSC 313.642 156.821 156.821 313.642 0 

Kapitaallasten 3.853 1.927 1.927 3.853 0 

Nieuwe ontwikkelingen

Formatie teamcoordinator * 70.000 0 0 0 70.000 

Invoering Omgevingsvergunning PM

Totaal lasten 3.921.968 1.960.982 1.933.486 3.964.468 -42.500 

BATEN

Baten van derden * 0 48.519 0 48.519 48.519

Uitvoering  milieutaken

Gemeente Bergeijk 0 0 0 0 0

Gemeente Bladel 42.418 21.209 21.209 42.418 0

Gemeente Eersel 6.435 3.218 3.218 6.435 0

Gemeente Oirschot 4.844 2.422 2.422 4.844 0

Gemeente Reusel-De Mierden 5.190 2.595 2.595 5.190 0
Totaal bijdragen nieuwe taken  58.887 29.444 29.444 58.887 0

Bijdragen gemeenten

Gemeente Bergeijk 0 0 0 0 0

Gemeente Bladel 948.396 474.198 474.198 948.396 0

Gemeente Eersel 1.110.725 555.363 555.363 1.110.725 0

Gemeente Oirschot 974.311 487.156 487.156 974.311 0

Gemeente Reusel-De Mierden 829.649 414.824 414.824 829.649 -0 

Totaal bijdragen gemeenten
3.863.081 1.931.541 1.931.541 3.863.081 0

Totaal baten 3.921.968 2.009.503 1.960.984 3.970.487 48.519

Saldo lasten en baten 0 48.521 27.498 6.019 6.019

* := incidentele last / baat  
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3.3 RAPPORTAGE INVESTERINGEN IN 2019 

 

 

Rapport Investeringen 1e halfjaar 2019 met prognose ultimo 2019

Omschrijving Krediet  Krediet 2019 Realisatie 1e halfjaar 2019 Prognose 2e halfjaar 2019 Prognose ultimo 2019

IT-hardware vervanging 465.000 36.654 403.346 440.000

Vervanging van fire wal ls 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

VDI appliance & werkstations 100.000 36.654 63.346 100.000

Firewalls dislocaties  (12 stuks) 60.000 0 60.000 60.000

Vernieuwing balie printers 25.000 0 0 0

IT-software/hardware nieuw 80.000 0 30.000 30.000

Beveil ing devices outside infrastructuur 30.000 0 30.000 30.000

Invoering IPv6 Kempenbreed 50.000 0 0 0

IT-software vervanging 970.000 104.114 396.904 501.018

Software voor IB en Privacy 60.000 0 0 0

Cl ient - distributie software 150.000 0 0 0

Vernieuwing telefonie    160.000 53.096 196.904 250.000

Database updates 60.000 0 0 0

Virussoftware 120.000 0 0 0

Kantoorautomatisering en serverlicenties 270.000 0 0 0

Updates management software 60.000 0 0 0

Vernieuwing File Sharing 20.000 0 0 0

Aanbesteding geo 0 28.058 200.000 228.058

Updates GEO 45.000 0 0 0

Updates DMS 25.000 22.960 0 22.960

Overige investeringen vervanging 249.342 24.867 160.000 184.867

Airco serverruimte Eersel 14.671 12.433 0 12.433

Airco serverruimte Bladel 14.671 12.433 0 12.433

Infrastructuur wifi 220.000 160.000 160.000

Dienstverlening 68.000 21.875 68.000 89.875

SIM-Bestuur + RIS appl icatie 68.000 21.875 68.000 89.875

Totaal 1.832.342 187.510 1.058.251 1.245.760  

De investeringsplanning wordt in de Kadernota 2021 geactualiseerd.  

 



8.b Verordening 212

1 voorstel DB_AB verordening 212 V04102019 

Voorstel DB en AB
Datum
30-09-2019

Onderwerp
Vaststellen Financiële verordening GRSK op grond van artikel 212 Gemeentewet

Voorstel
- Instemmen met Financiële verordening GRSK door DB
- Ter vaststelling voorleggen aan het AB

Inleiding/aanleiding
Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet stelt het Algemeen Bestuur de Financiële verordening vast 
van de GRSK. Artikel 212 luidt als volgt:
“De raad stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede voor het financiële 
beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast. Deze verordening waarborgt dat aan de 
eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.” 
De wettelijke bevoegdheid van de raad in een gemeente is overeenkomstig met de bevoegdheid die in de 
GRSK bij het algemeen bestuur is belegd.

De huidige controleverordening dateert van 2010. In het bijgevoegde voorstel is deze verordening 
geactualiseerd. Actualisatie was aan de orde, vanwege wijzigingen in het BBV, aanpassing 
afschrijvingstermijnen en bepaling van de administratieve voorschriften voor de programmakosten. 

Wettelijk en/of beleidskader
In de wet op de gemeenschappelijke regeling (WGR) is opgenomen in artikel 35; zesde lid: 
“De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor 
zover daarvan bij of krachtens deze wet niet is afgeweken.”

Argumenten
Actualiteit van de financiële verordening van de GRSK tot stand brengen. 
Nieuwe voorschriften met betrekking tot investeren en afschrijven gaan toepassen. 

Risico’s 
Risico is dat de financiële verordening niet langer aansluit op de gewijzigde wettelijke 
voorschriften in het kader van BBV. 
Risico van afschrijvingstermijnen die niet overeenkomen met de economische levensduur van 
investeringen is dat de spreiding van de lasten over de gebruiksduur niet optimaal is. 

Financieel 
In de verordening is in artikel 7.6 opgenomen: “Activa worden afgeschreven vanaf het jaar volgend 
op het jaar van investeren.” Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige verordening, waarin 
bepaald werd dat in het jaar van investeren de helft van de kapitaallasten wordt begroot. Daarbij 
gold het uitgangspunt dat de investeringen gelijk gespreid zijn over het jaar. De ervaring heeft 
geleerd dat deze methode tot het begroten van te hoge kapitaallasten leidt, ingeval voorgenomen 
investeringen niet allemaal of niet-volledig worden uitgevoerd. 

Planning
Na instemming door het DB wordt het voorstel ter vaststelling voorgelegd aan het AB in de 
vergadering van 19 november 2019.

Bijlagen
Voorstel Financiële verordening GRSK op grond van artikel 212 Gemeentewet 
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Voorstel DB 
 
Datum 
11-11-2019 
 
Onderwerp 
Directeur GRSK te mandateren om te investeren  
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt expliciet te besluiten over een artikel dat in de financiële verordening is opgenomen. In 
het voorstel tot actualisatie van de financiële verordening is in afwijking tot de bestaande verordening het 
volgende artikel opgenomen onder artikel 4.3. 
 
“Om de continuïteit in de bedrijfsvoering te waarborgen, wordt de directeur van de GRSK gemachtigd om 
activa aan te schaffen die niet zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma. Deze machtiging is 
beperkt tot € 50.000 per jaar, en uitsluitend van toepassing voor aanschaf of vervangingen van activa, 
ingeval een onverwachte c.q. niet begrootte investering noodzakelijk is. De directie meldt achteraf aan het 
DB als van deze machtiging gebruik is gemaakt.” 
 
Inleiding/aanleiding 
Afgelopen jaren is in de praktijk gebleken dat de situatie zich kan voordoen, dat er een noodzaak is om een 
investering uit te voeren, die niet is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Voorbeelden zijn er op het 
gebied van aanschaf van relatief kleine applicaties van software en bij de vervanging van een dienstauto die 
na een aanrijding total loss werd verklaard. De omvang van dit mandaat is gelimiteerd op 50.000 euro. 
In de gemeenschappelijke regeling is het besluit tot investeren exclusief voorbehouden aan het algemeen 
bestuur. Het aantal reguliere bijeenkomsten van dit bestuursorgaan ligt op drie maal per jaar. De doorlooptijd 
van de AB-voorstellen bedraagt in de gegeven structuur van de GRSK zo’n vier maanden. Gevolg hiervan is 
dat het problematisch is om slagvaardig en rechtmatig investeringsbeslissingen te nemen, in de situatie die 
genoemd is.  
 
In het voorstel financiële verordening is artikel 4.3 opgenomen, zoals bovenstaand verwoord. Deze nota 
expliciteert dat artikel, omdat het een bijzonder punt is in een verordening die een ruime scope kent.  
 
 
Wettelijk en/of beleidskader 
In de verordening ex artikel 212 gemeentewet – een verplichte verordening – worden door het algemeen 
bestuur voorschriften vastgelegd, onder meer ten aanzien van investeren.  
 
Argumenten 
Zie eerder 
 
Alternatieven 
Alternatief is voortgaan op de bestaande voet.  
In dat geval blijven de knelpunten die genoemd zijn zich manifesteren. Investeringen groter dan 10.000 euro 
worden geactiveerd, ergo worden voorgelegd aan het algemeen bestuur ter vaststelling. Een investering die 
niet is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan vergt nu expliciete besluitvorming door het bestuur. Met 
name in die gevallen waarin de keuze tot investeren niet begroot is en ook niet controversieel is, is het 
raadzaam om de mandatering conform dit voorstel vast te stellen.  
 
Risico’s 
Risico’s die samenhangen met rechtmatigheid van investeringen nemen af, omdat met het toekennen van 
de beslissingsbevoegdheid aan de directeur, de rechtmatigheid tot het gelimiteerde bedrag is gewaarborgd. 
Risico’s voor de continuïteit en de efficiëntie van de bedrijfsvoering nemen af in het geval de directeur 
zonder het doorlopen van bestuurlijke besluitvormingsprocedures kan investeren op het moment dat het 
nodig is.  
 



 2

Financieel 
Een financieel effect treedt op in het geval dat de directeur gebruik maakt van de genoemde bevoegdheid. 
Dat financieel effect is niet anders dan in het geval het algemeen bestuur de investeringsbeslissing genomen 
zou hebben.  
In de bedrijfsvoering is het reëel te verwachten dat inefficiënties worden voorkomen.  
 
 
Communicatie/(burger)participatie 
nvt 
 
Planning 
Het besluit om de directeur te mandateren Is geïncorporeerd in de besluitvorming over de financiële 
verordening. 
 
Bijlagen 
nvt 
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Voorstel aan DB en aan AB,  
Ter vaststelling op 19 november 2019 
 

 

Financiële verordening GRSK 2019 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten , gevestigd 
te Reusel-De Mierden; 

gelet op Artikel 212 van de Gemeentewet en de Gemeenschappelijke Regeling GRSK;  

stelt vast: 

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1. Begripsbepaling 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten 
behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de organisatie en de verantwoording die 
daarover moet worden afgelegd; 

b. Administratieve Organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand 
brengen en het in stand houden van een goede werking van de informatieverzorging ten behoeve van de 
verantwoordelijke leiding; 

c. Afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de organisatie met een eigen rechtstreekse 
verantwoordelijkheid aan het algemeen bestuur; 

d. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten ; 
e. Deelnemende gemeenten: De gemeenten die eigenaar zijn van de Samenwerking Kempengemeenten : 

Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden; 
f. Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;  
g. Doeltreffendheid: de mate waarin de organisatie er in slaagt met de geleverde prestaties de gestelde 

doelen of beoogde maatschappelijke effecten te bereiken; 
h. Financieel Beheer: het uitoefenen van algemeen bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en 

het uitoefenen van rechten van de GRSK; 
i. GRSK: de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten ; 
j. Klantgemeenten: Gemeenten die gebruik maken van de diensten van GRSK maar geen invloed hebben op 

de inrichting van organisatie; 
k. Programmakosten: lasten en baten die ten laste c.q. ten gunste van de begrotingsprogramma’s van de 

deelnemende gemeenten en klantgemeenten komen en door GRSK namens de gemeenten worden 
betaald c.q. ontvangen. In de financiële verantwoording van de programmakosten is tevens het aandeel 



van de gemeente in de activa en passiva, verband houdende met de programmakosten opgenomen. De 
uitgaven voor programmakosten worden door de gemeenten per kwartaal bevoorschot en per jaar 
afgerekend; 

l. Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen 
van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, 
zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. 

Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording 

Artikel 2. Inrichting begroting en jaarstukken  

1. De begroting bestaat uit jaarprogramma’s en een financiële begroting. Bij de begroting wordt een 
overzicht opgenomen met ramingen ingedeeld naar taakvelden. 

2. Bij de begroting en de jaarstukken worden in het overzicht met initiële baten en lasten alleen de 
incidentele baten en lasten opgenomen groter dan € 10.000.  

3. In de begroting worden de bijdragen per gemeente geraamd en gesplitst in incidenteel en structureel.  
4. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per 

investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het 
geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het investeringskrediet in het 
lopende boekjaar weergegeven. 

5. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten 
en de actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.  

6. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Bij de jaarrekening wordt inzicht gegeven 
in de realisatie ingedeeld naar programma’s. 

 

Artikel 3. Kaders voor de begroting 

1. Het algemeen bestuur stelt voor 31 januari een kadernota op met het beleid en de financiële kaders voor 
de begroting die ingaat in het volgende jaar. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bepalen van het 
beleid en GRSK heeft hierbij een ondersteunende rol. 

2. Het meerjarenbeleidsplan bevat de beleidsvoornemens voor vier jaar. 

Artikel 4. Autorisatie begroting en investeringskredieten 

1. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per 
taakveld en het overzicht bijdragen van de deelnemende gemeenten. 

2. De nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële 
positie geautoriseerd.  

3. Om de continuïteit in de bedrijfsvoering te waarborgen, wordt de directeur van de GRSK gemachtigd om 
activa aan te schaffen die niet zijn opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma. Deze 
machtiging is beperkt tot € 50.000 per jaar, en uitsluitend van toepassing voor aanschaf of vervangingen 
van activa, ingeval een onverwachte c.q. niet begrootte investering noodzakelijk is. De directie meldt 
achteraf aan het DB als van deze machtiging gebruik is gemaakt.  

4. Indien het dagelijks bestuur voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te 
worden overschreden, wordt dit door het dagelijks bestuur in de eerstvolgende vergadering van het 
algemeen bestuur aan het algemeen bestuur gemeld. Het dagelijks bestuur voegt hierbij een voorstel 
voor wijziging van het budget of het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid. 

5. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het 
dagelijks bestuur vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel 
voor het autoriseren van een investeringskrediet aan het algemeen bestuur voor. 

6. Bij de behandeling van de tussenrapportages bedoeld in artikel 5, lid 1, wijzigt het algemeen bestuur de 
geautoriseerde baten en lasten, de geautoriseerde investeringskredieten en stelt het beleid bij. In geval 
van investeringen met een meerjarig karakter wijzigt het algemeen bestuur indien nodig ook bij iedere 
begroting op grond van geactualiseerde ramingen de geautoriseerde investeringskredieten. 



 Artikel 5. Tussentijdse rapportage 

1. Het dagelijks bestuur informeert minimaal éénmaal per jaar het algemeen bestuur door middel van een 
tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting van de Samenwerking Kempengemeenten.  

2. De tussenrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en 
een overzicht met de bijgestelde raming van: 
a. de baten en lasten; 
b. het overzicht bijdragen van de deelnemende gemeenten; 
c. het resultaat voor bestemming; 
d. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; 
e. het resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d; 
f. reeds bestaande investeringskredieten, alsmede voorstellen voor nieuwe te autoriseren 

investeringskredieten. 
3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten 

toegelicht, ingeval deze afwijkingen groter zijn dan € 10.000. Afwijkingen bij investeringskredieten die 
groter zijn dan € 25.000 dan begroot worden toegelicht. 

Artikel 6. Informatieplicht 

1. Het algemeen bestuur heeft een actieve informatieplicht naar de raden ten aanzien van actuele 
ontwikkelingen in regelgeving, beleid en financiële afwijkingen van belang voor de gemeentelijke 
begrotingen. 



Hoofdstuk 3. Financieel beleid 

Artikel 7. Waardering en afschrijving vaste activa 

1. Materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de 
bijlage afschrijvingsbeleid bij deze verordening. 

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 
3. Immateriële vaste activa worden alleen geactiveerd als het algemeen bestuur hiertoe besluit. 
4. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven. 
5. Materiële vaste activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000,- worden niet geactiveerd.  
6. Activa worden afgeschreven vanaf het jaar volgend op het jaar van investeren. 

Artikel 8 Reserves 

1. GRSK houdt geen algemene reserve aan. 
Risico’s komen voor rekening van deelnemende gemeenten.  

2. GRSK kan bestemmingsreserves aanhouden.  
Bij de instelling van een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen wordt minimaal 
aangegeven: 

• het specifieke doel van de reserve; 
• de voeding van de reserve; 
• de maximale hoogte van de reserve; en 
• de maximale looptijd. 

Artikel 9. Financieringsfunctie  

1. Het algemeen bestuur vraagt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen met een looptijd langer 
dan één jaar ten minste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen; 

2. Overtollige geldmiddelen worden uitsluitend uitgezet tegen vastrentende waarden, dan wel in producten 
waarbij de hoofdsom tenminste aan het eind van de looptijd intact is; 

3. Overeenkomsten voor het aangaan van leningen, het uitzetten van middelen of het verlenen van 
garanties luiden in Euro's. 

4. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties 
uit hoofde van de publieke taak bedingt het dagelijks bestuur indien mogelijk zekerheden. Het dagelijks 
bestuur motiveert in zijn besluit het openbaar belang van verstrekkingen van garanties en financiële 
participaties. 



Hoofdstuk 4. Programmakosten 

Artikel 10. Verantwoording van de programmakosten   

1. GRSK beheert de bankrekening waarmee programmakosten namens gemeenten worden betaald. Deze 
bankrekening behoort niet tot het vermogen van GRSK maar is het gezamenlijke eigendom van de 
deelnemende en klantgemeenten.  

2. De programmakosten van de deelnemende gemeenten en klantgemeenten zijn niet in de jaarrekening 
van GRSK opgenomen.  

3. De GRSK en Kempenplus stemmen de uitvoering van hun taken met betrekking tot de programmakosten 
af. Voor de praktische uitvoering maken beide partijen werkafspraken.  

4. Bij de programmakosten worden baten en lasten in een afzonderlijke administratie verantwoord. 
5. Het algemeen bestuur van GRSK dient vóór 25 mei van elk jaar een financiële verantwoording in bij de 

deelnemende en klantgemeenten van de programmakosten in het voorgaande jaar.  
6. Deelnemende gemeenten die facturen ontvangen, die door GRSK of Kempenplus administratief en 

financieel worden afgewikkeld, zijn verantwoordelijk voor de volledigheid van doorzending van facturen 
aan GRSK of Kempenplus. 

Artikel 11 Informatievoorziening van de programmalasten en baten 

1. De informatievoorziening ten behoeve van de gemeentelijke jaarrekeningen wordt door de deelnemende 
gemeenten en GRSK in onderling overleg bepaald; 

2. De informatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt ook aan de klantgemeenten ter beschikking 
gesteld. 



Hoofdstuk 5. Paragrafen 

Artikel 12. Weerstandsvermogen & risicobeheersing 

1. Binnen het verband van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten wordt 
geen Algemene Reserve  aangehouden. Dit heeft als gevolg dat SK niet kan beschikken over eigen 
weerstandscapaciteit ingeval onvoorziene omstandigheden zich voordoen. In dat geval kan enkel 
worden teruggevallen op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. 

2. Bij het ontstaan van risico’s van materieel belang worden de deelnemende gemeenten direct 
geïnformeerd. 

3. Bij de opstelling van Begroting, Tussentijdse Rapportage en Jaarrekening wordt in de paragraaf 
Weerstandsvermogen een actuele stand van zaken vermeld van ontwikkeling in risico’s. 

4. Indien onvoorziene omstandigheden voor SK aanleiding zijn om een beroep te doen op de 
samenwerkende gemeenten wordt eerst vastgesteld vanuit welke afdeling dit beroep is ontstaan. De 
kostenverdeelsleutel die op de betreffende afdeling van toepassing is wordt ook toegepast om de 
verdeling van aanspraak op de gemeenten te verdelen. 

5. Bij het opstellen van P&C stukken wordt het overzicht van de risico’s van Samenwerking 
Kempengemeenten geactualiseerd.  

 

Artikel 13. Onderhoud kapitaalgoederen 

Deze paragraaf is voorgeschreven in het BBV. 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. 

 

Artikel 14. Bedrijfsvoering 

In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het algemeen bestuur naast de 
verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten in ieder geval op:  

• de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeel en de loonkosten; 
• de kosten van inhuur derden; 
• het ziekteverzuim. 

Artikel 15. Verbonden partijen 

Bij de begroting en de jaarstukken neemt het algemeen bestuur in de paragraaf verbonden partijen naast de 
verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten ook informatie op over de samenwerking met het Participatiebedrijf Kempenplus. 



Hoofdstuk 6. Financiële organisatie en financieel beheer 

Artikel 16. Administratie 

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: 

• het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in GRSK als geheel en in de afdelingen; 
• het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, 

vorderingen, schulden en contracten; 
• het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten 

en voor het maken van kostencalculaties; 
• het verschaffen van informatie met betrekking tot de omzet en de productie van goederen en diensten 

van GRSK; 
• het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van 

het gevoerde algemeen bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- 
en regelgeving; en 

• de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede 
voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde 
algemeen bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en 
regelgeving. 

Artikel 17. Financiële organisatie 

Het algemeen bestuur draagt zorgt voor: 

• een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidig toewijzing van de taken aan de afdelingen;  
• een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;  
• de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de 

toegekende budgetten en investeringskredieten;  
• de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 

informatievoorziening van de financieringsfunctie;  
• de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare 

middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting 
van middelen;  

• de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de taakvelden; 
• het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten; 

zodat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.  

Artikel 18. Interne controle 

1. Het dagelijks bestuur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 
213, derde lid, onder a, van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de 
balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne 
toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de 
beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het algemeen bestuur maatregelen tot herstel. 

2. Het dagelijks bestuur zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de 
bezittingen en het financieel vermogen van GRSK. Bij afwijkingen in de registratie neemt het dagelijks 
bestuur maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. 



Hoofdstuk 7. Slotbepalingen 

Artikel 19. Intrekken oude verordening en overgangsrecht 

De financiële verordening gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten wordt 
ingetrokken per 31 december 2019. 

 

Artikel 20. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.  
 

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening GRSK 2019. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 19 november 2019. 

De voorzitter,  

 

 

  



Bijlage afschrijvingsbeleid bij artikel 9  

 

Algemeen 

De materiële vaste activa met een verkrijgingsprijs groter dan € 10.000 worden geactiveerd en lineair 
afgeschreven in de volgende termijnen: 

 

Omschrijving:       Termijn (jaar) 

Immateriële vaste activa 

Kosten van onderzoek en ontwikkeling   Max. 5 jaren 

Materiële vaste activa 

Gronden en terreinen     geen afschrijving 

Gebouwen (economisch nut) 

Gebouwen       40 

Bouwkundige aanpassingen / renovaties    20 

Inrichtingskosten      15 

Vervoersmiddelen (economisch nut) 

Voertuigen / meetauto        8 

Machines, apparaten en installaties (economisch nut) 

Brandbeveiligingsinstallatie     10 

CV- en warmwaterinstallatie     10 

Elektronische beveiligingsinstallatie    10 

Telefooninstallatie      10 

Luchtbehandelingsinstallatie (airco)    10 

Meubilair       15 

Bekabeling netwerk      10 

Huishoudelijke apparatuur      6 

Automatisering (hardware)      4 

Automatisering Software      5 

Mobiele telefoons / PDA’s / handheld computing    2 

Meetinstrumenten       5 

Tachymeter        5 

Machines     Afhankelijk van de economische gebruiksduur  

De bovenstaande afschrijvingstermijnen gaan in vanaf het begrotingsjaar 2020. 



8.c Verordening 213

1 voorstel DB_AB verordening 213 V04102019 

Voorstel DB en AB
Datum
30-09-2019

Onderwerp
Vaststellen Controleverordening GRSK op grond van artikel 213 Gemeentewet

Voorstel
- Instemmen met Controleverordening GRSK door DB
- Ter vaststelling voorleggen aan het AB

Inleiding/aanleiding
Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet stelt het Algemeen Bestuur de controleverordening vast 
van de GRSK. De huidige controleverordening dateert van 2010. In het bijgevoegde voorstel is deze 
verordening geactualiseerd. 
Inhoudelijk gezien is de belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige verordening, de beschrijving 
van de accountantscontrole op de programmakosten van gemeenten. 

Wettelijk en/of beleidskader
In de wet op de gemeenschappelijke regeling (WGR) is opgenomen in artikel 35; zesde lid: 
“De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor 
zover daarvan bij of krachtens deze wet niet is afgeweken.”

Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling 
nvt

Argumenten
Actualiteit van de controleverordening van de GRSK tot stand brengen. 
Waarborgen formuleren voor de accountantscontrole op de programmakosten, 
met afstemming van dit onderwerp met KempenPlus. 

Alternatieven 
nvt

Risico’s 
Onduidelijkheid in de controleverordening met betrekking tot programmakosten kan aanleiding 
zijn tot inefficiënties in het verloop van het controleproces. 

Financieel nvt

Communicatie/(burger)participatie 
nvt

Planning
Na instemming door het DB wordt het voorstel ter vaststelling voorgelegd aan het AB in de 
vergadering van 19 november 2019.

Bijlagen
Voorstel Controleverordening GRSK op grond van artikel 213 Gemeentewet 
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Voorstel aan DB en AB 

Ter vaststelling op 19 november 2019

Controleverordening GRSK 2019

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling De Samenwerking Kempengemeenten, gevestigd te 
Reusel – De Mierden;

gelet op Artikel 213 van de Gemeentewet; de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten, artikel 35, zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado); 

stelt vast:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de 
gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Accountant: een door het algemeen bestuur benoemde:
 registeraccountant of
 accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in 

het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of
 organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de 

controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening;
b. Accountantscontrole: de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening uitgevoerd 

door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van:
 het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en 

samenstelling van het vermogen;
 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;
 het in overeenstemming zijn van de door het algemeen bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of 

krachtens algemene maatregel van algemeen bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 
Gemeentewet;

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een 
getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken, waarbij de nadere regels die bij of 
krachtens algemene maatregel van algemeen bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van 
artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen;
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c. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking 
Kempengemeenten

d. Deelverantwoording: een ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een 
afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel 
uitmaakt van de jaarrekening;

e. Goedkeuringstolerantie: de som van fouten of onzekerheden in de jaarrekening of verantwoording die in 
een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de getrouwheid en/of de financiële 
rechtmatigheid van de jaarrekening of verantwoording wordt aangetast;

f. GRSK: de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten;
g. Normenkader: een overzicht van alle voor de rechtmatigheidscontrole relevante externe wetgeving en de 

eigen regelgeving van GRSK, dat jaarlijks separaat door het algemeen bestuur vastgesteld wordt;
h. Programmakosten: lasten en baten die ten laste c.q. ten gunste van de begrotingsprogramma’s  van de 

deelnemende gemeenten en klantgemeenten komen en door GRSK namens de gemeenten worden betaald 
c.q. ontvangen. In de financiële verantwoording van de programmakosten is tevens het aandeel van de 
gemeente in de activa en passiva, verband houdende met de programmakosten opgenomen. De uitgaven 
hiervoor worden door de gemeenten bevoorschot en per jaar afgerekend 

i. Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen 
van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, 
zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant;
2. De benoemde accountant is belast met de accountantscontrole van:

a.  de jaarrekening van de GRSK, 
b. de jaarrekeningen van de gelieerde instellingen en rechtspersonen;
c. de financiële verantwoordingen van programmakosten per deelnemende gemeente.

3. De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar. In onderling overleg kan het 
algemeen bestuur besluiten om de opdracht aan de accountant te verlengen met twee jaar;

4. De directie bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole 
voor. Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van 
eisen vast;

5. De goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole voor de controle van de jaarrekening bedraagt 
maximaal 1% voor fouten en maximaal 3% voor onzekerheden ten opzichte van de omvangsbasis van de 
begroting.

Artikel 3. Controle van de gemeentelijke programmakosten 

1. De lasten en baten van programmakosten van de deelnemende gemeenten zijn niet in de jaarrekening en 
de administratie van de GRSK opgenomen. Voor deze lasten en baten is een afzonderlijke administratie 
ingericht en hiervan wordt per deelnemende gemeente een financiële verantwoording opgesteld;

2. Bij de financiële verantwoordingen zoals bedoeld in artikel 2 lid2 c en lid 1 van dit artikel wordt een  
controleverklaring door de accountant verstrekt. De omvang van de werkzaamheden die hieraan ten 
grondslag liggen en de strekking van de controleverklaring worden bij de opdrachtverlening zoals 
bedoeld in artikel 2 bepaald;

3. De accountants van de deelnemende en klantgemeenten mogen gebruik maken van de bevindingen van 
de accountant van GRSK en de eventuele rapportages inzake de administratieve organisatie en interne 
beheersing van deze accountant;

4. De goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole voor de controle van de financiële opstelling van 
programmakosten per gemeente bedraagt maximaal 1% voor fouten en maximaal 3% voor onzekerheden 
ten opzichte van de omvangsbasis van de betreffende gemeentelijke begroting;

5. Naast de goedkeuringstoleranties wordt een rapporteringstolerantie van ≥ € 50.000 voor de 
programmakosten gehanteerd;

Artikel 4. Informatieverstrekking door het algemeen bestuur 

1. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekeningen conform de 
geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle;
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2. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende 
verordeningen, nota’s, algemeen bestuursbesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, 
overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en toegankelijk zijn;

3. Bij de jaarrekening bevestigt de directeur van GRSK, namens het algemeen bestuur, schriftelijk aan de 
accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is 
verstrekt;

4. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening samen met de controle verklaring en het verslag van 
bevindingen vóór 15 april vast;

5. Het algemeen bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 
vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan de provincie.

6. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in 
het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, 
wordt terstond door het algemeen bestuur aan de accountant gemeld.

Artikel 5. Inrichting accountantscontrole

1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de 
accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende 
werkzaamheden;

2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren 
controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren;

3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-) 
overleg plaats tussen de accountant, de directeur en de controller.

Artikel 6. Toegang tot informatie

1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien 
van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de 
accountantscontrole nodig oordeelt. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de 
uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, 
magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de dienst; voor zo ver dit is toegestaan 
binnen de Algemene verordening gegevensbescherming ;

2. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren en werknemers mondelinge en schriftelijke 
inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te 
hebben. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren en werknemers 
hieraan hun medewerking verlenen;

3. Het algemeen bestuur draagt er zorg voor dat alle onderdelen van de organisatie de accountant alle 
informatie verstrekken, zodat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de 
rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de 
getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 7. Overige controles en opdrachten

1. Het algemeen bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het 
uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt; 

2. De accountant stelt een afzonderlijke rapportage op van deze specifieke werkzaamheden. 
3. Het algemeen bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale 

verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze 
vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het algemeen bestuur  bevoegd hiervoor de 
opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit 
in het belang van GRSK is.

Artikel 8. Rapportage

1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een 
goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een 
afschrift hiervan aan de directie;
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2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door 
hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van algemeen bestuurlijk 
belang aan de directeur en de controller;

3. De accountant stelt een verslag van bevindingen bij de werkzaamheden in het kader van de controle van 
de programmakosten; 

4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken door het algemeen bestuur 
het verslag van bevindingen met de directie en de controller.

Artikel 9. Intrekken van de oude verordening en overgangsrecht

De controleverordening gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten, zoals deze is 
vastgesteld wordt ingetrokken per 19 november 2019.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening  kan worden aangehaald als ‘Controleverordening GRSK 2019’ en treedt in werking per 20 
november 2019.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening GRSK 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van GRSK;

Het algemeen bestuur voornoemd,

Datum: 19 november 2019. 



8.d Normenkader voor de accountantscontrole 2019

1 voorstel_AB normenkader SK 2019-2022 

Voorstel AB
Datum
25-11-2019

Onderwerp
Vaststellen normenkader SK 2019 - 2022

Voorstel
 Instemmen met het normenkader SK 2019 -2022

Inleiding/aanleiding
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening door de accountant dienen elk jaar de kaders te worden 
aangegeven, waarbinnen de controle moet plaatsvinden. Dit wordt het normenkader genoemd. Bij 
Samenwerking Kempengemeenten stelt het Algemeen Bestuur het normenkader vast, op voorstel van het 
Dagelijks Bestuur. Bijgevoegd is een voorstel Normenkader 2019 - 2022.
Voorstel is om het normenkader vast te stellen voor 2019. 

Wettelijk en/of beleidskader
Het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole bestaat uit een inventarisatie van 
de relevante interne en externe wet- en regelgeving.

Argumenten
Volledigheid van de opdracht ten behoeve van de controle door de accountant,

Financieel 
n.v.t.

Communicatie/(burger)participatie 
n.v.t.

Planning
Het DB heeft ingestemd met voorstel in de vergadering van 19 november 2019. Na instemming door 
het DB wordt het ter vaststelling voorgelegd aan het AB in de vergadering van 17 december 2019.

Bijlagen
Voorstel normenkader



1 Normenkader_SK_2019-2022 

Normenkader 2019 - 2022
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten

Voorstel aan AB; 17-12-2019



Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij de Samenwerking Kempengemeenten 2019 – 2022.

Het normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole bestaat uit een inventarisatie van de relevante interne en externe wet- en regelgeving. In 
onderstaand overzicht zijn deze normen bijeengebracht. In de kolom wetgeving extern is de algemene wet- en regelgeving aangegeven waarmee rekening 
gehouden moet worden bij het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de Samenwerking Kempengemeenten. De vierde kolom 
bevat de eigen verordeningen en/of beleidsregels waarmee een nadere invulling is gegeven aan de lokale uitvoering van het daaraan verbonden financiële 
beheer.

Afdeling Specifieke 
activiteiten

Wetgeving extern Regelgeving intern

Algemeen 
Bestuur en Staf

Algemeen financieel 
middelenbeheer

 Grondwet;
 Burgerlijk Wetboek
 Besluit Begroting en Verantwoording;
 Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden
 Wet Gemeenschappelijke Regelingen
 Algemene Wet Bestuursrecht.
 Gemeentewet
 Wet bescherming persoonsgegevens
 Wet Openbaarheid Bestuur
 Algemene wet op  rijksbelastingen

GRSK ( met wijziging 2019)
Verordening ex art 212: Financiële verordening 
Samenwerking Kempengemeenten 2010;

Verordening ex art 213: Controleverordening 
Samenwerking Kempengemeenten 2010;
Delegatiebesluit GRSK;
Mandaatregeling GRSK incl. Ondermandaatregister

Nadere Afspraken resultaatverdeling (AB 2011)
Activerings- en Afschrijvingsbeleid (AB 15-11-2011)

Treasurybeheer  Wet financiering decentrale 
overheden

 Besluit Schatkistbankieren
 Uitvoering financiering decentrale 

overheden (Ufdo)
 Regeling uitzettingen en derivaten 

decentrale overheden (Ruddo)

Verordening ex art.  212: Financiële verordening     
Samenwerking Kempengemeenten 2010.
Vastgesteld beleid m.b.t. weerstandsvermogen (2011)
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Inkopen en 
contractbeheer

 EU aanbestedingsregels
 Aanbestedingswet
 Staatssteunregels
 Aanbestedingswet 2012
 Aanbestedingsbesluit (AMvB)
 Aanbestedingsreglement werken 2012
 Mededingingswet
 Wet markt en Overheid

Specifiek voor P&O van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Afdeling Specifieke activiteiten Wetgeving extern Regelgeving intern
P&O Arbeidsvoorwaarden en 

personeelsbeleid
Ambtenarenwet;
Fiscale wetgeving;
Sociale verzekeringswetten;
CAR/UWO;
Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers
Algemene Pensioenwet politieke 
ambtsdragers.
Wet op de kinderopvang
Wet WALVIS
Wet Normering Topinkomens (WNT)

CAR/UWO;
Beleidsregeling Beloning;
Verordeningen/regelingen op studiefaciliteiten, 
reiskosten woon-werkverkeer.

Vastgestelde regeling commissie 
bezwaarschriften personele aangelegenheden 
Kempengemeenten 2012  (AB 15-11-2011)
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1 voorstel DB_AB Controleprotocol voor de accountantscontrole _bedrijfsvoering_2019 V04102019 

Voorstel DB

Datum
30-09-2019

Onderwerp
Vaststellen controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019

Voorstel
- Instemmen met het controleprotocol voor de accountantscontrole SK 2019
- Ter vaststelling voorleggen aan het AB

Inleiding/aanleiding
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 2019 dient het 
Algemeen Bestuur een aantal zaken nader te regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol 
plaatsvindt. Object van controle is de jaarrekening 2019 en daarmede tevens het financiële beheer 
over het jaar 2019, zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking 
Kempengemeenten. 
Bij Samenwerking Kempengemeenten stelt het Algemeen Bestuur het controleprotocol vast, op 
voorstel van het Dagelijks Bestuur. Bijgevoegd is een voorstel controleprotocol accountantscontrole 
op de jaarrekening 2019. Er zijn geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar.

Wettelijk en/of beleidskader
GRSK
Gemeentewet artikel 213

Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling
nvt

Argumenten
Volledigheid van de opdracht ten behoeve van de controle door de accountant

Alternatieven
nvt

Risico’s
nvt

Financieel
nvt

Communicatie/(burger)participatie
nvt

Planning
Na instemming door het DB wordt het ter vaststelling voorgelegd aan het AB in de vergadering van 19
November 2019

Bijlagen
Voorstel controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019
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Voorstel DB en AB
CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2019 

Aan : Dagelijks Bestuur Samenwerking Kempengemeenten 
Van : Directie SK 

Betreft : Controleprotocol bedrijfsvoering 2019

Datum : 12 november 2019

1. Inleiding
Op 25 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de GRSK besloten om Crowe Foederer B.V. aan te wijzen als 
accountant als bedoeld in artikel 213, lid 2, van de Gemeentewet voor het jaar 2019. 
Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole 2018 dient het Algemeen 
Bestuur echter nog een aantal zaken nader te regelen, hetgeen op hoofdlijnen in dit controleprotocol 
plaatsvindt. 
Object van controle is de jaarrekening 2019 en daarmede tevens het financiële beheer over het jaar 2019, zoals 
uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten.

1.1. Doelstelling
Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de 
accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2019 van de Samenwerking Kempengemeenten. 
Het Algemeen Bestuur kan de accountant alleen nadere aanwijzingen geven voor zover deze uitgaan boven de 
wettelijke minimumeisen.

1.2. Wettelijk kader
In de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten is het volgende vastgelegd: 

Artikel 18 Financiën algemeen
1. Het Algemeen Bestuur stelt de nodige voorschriften vast met betrekking tot de organisatie van de 

financiële administratie en het geldelijk beheer van de Samenwerking Kempengemeenten.
2. Met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie, het kasbeheer en de controle zijn de 

artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.
3. De begroting, jaarrekening en jaarverslag dienen te voldoen aan het bepaalde in het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

De Gemeentewet art. 213, schrijft voor dat het bestuur één of meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 
393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art. 197 van de Gemeentewet bedoelde 
jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van 
bevindingen. 
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In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen 
geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Tevens zal in de opdrachtverstrekking 
duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel beheer, 
onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Met dit controleprotocol stelt het Algemeen Bestuur nadere 
aanwijzingen vast die specifiek van toepassing zijn voor het controlejaar 2019.

1.3. Interne beheersing in de organisatie
Het Dagelijks Bestuur kan – conform art. 212 en 213 GW – een intern controleplan (ICP) vaststellen of voor 
kennisneming aannemen voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatievoorziening en de 
rechtmatigheid van beheershandelingen. Het intern controleplan dient als hulpmiddel voor deze toetsing 
(zowel voor de interne als externe controle). 

In principe kan een intern controleplan voor meerdere jaren gelden. Vooralsnog wordt er voor gekozen om het 
controleplan te beperken tot een jaar. De inhoud van het plan zal worden afgestemd met de accountant.
De belangrijkste bedrijfsprocessen, op basis van een risicoanalyse en/of gerelateerd aan financiële 
materialiteit, zijn bepaald. 
De interne beheersing is verankerd bij de afdelingen van de organisatie. Om tijdig te kunnen bijsturen is de 
uitvoering van de interne beheersingsmaatregelen (of deels) verspreid over het dienstjaar, afhankelijk van het 
soort IC-proces.

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)
Zoals in art. 213 van de Gemeentewet is voorgeschreven zal de controle van de in artikel 197 Gemeentewet 
bedoelde jaarrekening worden uitgevoerd door de accountant waarmee de overeenkomst is aangegaan en 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over:
▪ de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de samenstelling van 

het vermogen;
▪ het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de 

begroting en de geldende wet- en regelgeving;
▪ de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een 

getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
▪ het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);

▪ de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op 
grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet (Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden) alsmede de 
Nadere voorschriften controle en overige standaarden (NV COS, richtlijnen accountantscontrole) bepalend zijn 
voor de uit te voeren werkzaamheden.
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole Decentrale 
Overheden (BADO) dat de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand 
zijn gekomen, dat wil zeggen ‘in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde 
wettelijke regelingen’.

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties
De accountant richt de controle in op het ontdekken van materiële fouten en baseert zich daarbij op 
risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statistische deelwaarnemingen en extrapolaties. De accountant 
accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet 
ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid 
wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde 
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baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de 
vastgestelde goedkeuringstolerantie 1. 

Onder goedkeuringstolerantie wordt verstaan: het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzeker-
heden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de 
bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.

Deze toleranties zijn:
Strekking controleverklaring:

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend
Fouten in de jaar-
rekening (% lasten)

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3%

Onzekerheden in de 
controle (% lasten)

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% -

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, met – als gevolg daarvan - de strekking van de 
af te geven controleverklaring. Op basis van de gewijzigde begroting 2019 van de Samenwerking 
Kempengemeenten betekenen bovengenoemde percentages dat een totaalbedrag aan fouten in de 
jaarrekening van circa € 200.222 – zijnde 1 % van het totaal aan begrote lasten – en een totaal van 
onzekerheden van circa 
€ 600.666-- de goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zullen aantasten.2 Als de cijfers van de 
jaarrekening 2019 vast staan, zal de goedkeuringstolerantie definitief worden vastgesteld.

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringstolerantie. De rapporteringstoleranties 
kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het Algemeen Bestuur specifiek nader terug wil zien, 
zonder dat dit de controletoleranties zelf beïnvloedt. 
De rapporteringstolerantie wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld, met inachtneming van 
bovengenoemde minimumeisen. De accountant richt de controle in rekening houdend met de 
rapporteringstolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag 
overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen. 

Voor de rapporteringstolerantie stelde het Algemeen Bestuur als maatstaf dat de accountant elke fout of 
onzekerheid ≥ € 50.000,-- rapporteert.3

4. Begrip rechtmatigheid en de aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria
Voor een toelichting op het begrip rechtmatigheid in relatie tot de accountantscontrole bij gemeenten en 
provincies wordt verwezen naar de Nota van toelichting bij het Besluit accountantscontrole gemeenten 
(Staatsblad 2002, 68), het NIVRA-discussierapport ‘Financiële rechtmatigheid(scontrole) bij gemeenten en 
provincies’, en de NIVRA en VNG(website)publicaties inzake rechtmatigheid en accountantscontrole. 

In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
1. het begrotingscriterium
2. het voorwaardencriterium
3. het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium
4. het calculatiecriterium
5. het valuteringscriterium
6. het adresseringscriterium
7. het volledigheidscriterium
8. het aanvaardbaarheidscriterium
9. het leveringscriterium

1 Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde 
goedkeuringstolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan deelwaarnemingen 
worden toegepast. Met name door toepassing van cijferanalyse (verbandscontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt. 
2 Bedragen zijn berekend op basis van vastgestelde begroting 2019. Besluit AB op 25 juni 2019.
3 Opgenomen in contract met Crowe Horwath Foederer B.V. 
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In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt aandacht besteed aan de criteria 4 t/m 9. 
Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financiële beheer zal extra aandacht besteed moeten 
worden aan de volgende rechtmatigheidscriteria:
1. Het begrotingscriterium
2. Het voorwaardencriterium
3. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)

4.1. Begrotingscriterium
Als blijkt dat de gerealiseerde lasten zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde 
bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het de begrotingsoverschrijdingen 
betreft – mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in 
hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door het Algemeen Bestuur geformuleerde beleid en/of 
wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen òf respectievelijk welke 
begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur. 

Hierbij zullen de volgende richtlijnen gelden
a. Onjuist begrotingsjaar

Het doorschuiven van investeringen naar een volgend boekjaar wordt niet als onrechtmatig beschouwd. 

b. Extra kosten gedekt door baten
Als de kostenoverschrijding wordt gedekt door direct gerelateerde inkomsten, zoals kostendekkende omzet 
of subsidies, wordt de overschrijding als rechtmatig beschouwd.

c. Extra kosten, tijdig gesignaleerd
Wanneer de kosten tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld en deze heeft hiermee aantoonbaar en 
expliciet ingestemd, worden de kosten – zelfs in het geval dat deze niet tot een begrotingswijziging hebben 
geleid – niet als onrechtmatig beschouwd.

d. Extra kosten, niet tijdig gesignaleerd4

In het geval dat bepaalde extra kosten niet tijdig zijn gesignaleerd, beschouwt het Algemeen Bestuur deze 
als rechtmatig, als er sprake is van: 
- open eind regelingen (zoals uitgaven als gevolg van de Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- noodzakelijke afwaarderingen als gevolg van marktomstandigheden
- gemeenschappelijke regelingen

e. Extra kosten door niet passende activiteiten
Als de activiteiten niet passen binnen het bestaande beleid worden deze beschouwd als een onrechtmatige 
overschrijding. Dit geldt ook als de kosten conform de begroting zijn, maar er sprake is van te lage passende 
activiteiten. In situaties waar normen nog grotendeels ontbreken, zal in de meeste gevallen de passendheid 
van de activiteiten niet zijn vast te stellen. In die gevallen is geen sprake van een onrechtmatige 
overschrijding.

f. Extra kosten, achteraf onrechtmatig
Wanneer achteraf uit onderzoek (van bijvoorbeeld de belastingdienst of een subsidieverstrekker) blijkt dat 
uitgaven niet betrokken hadden mogen worden in de verantwoording, worden deze in beginsel beschouwd 
als een rechtmatige overschrijding. Het gaat hier bijvoorbeeld om interpretatieverschillen van wet- en 
regelgeving.
Uitsluitend in het geval dat er sprake is van bewust foutief handelen, wordt de overschrijding als 
onrechtmatig beschouwd. Deze onrechtmatigheden zullen echter niet vaak aan het licht komen tijdens het 
verantwoordingsjaar en dan dus ook niet in het accountantsoordeel kunnen worden betrokken.

g. Extra investeringen

4 Dit laat onverlet de informatieplicht aan het Algemeen Bestuur.
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Alleen in het jaar waarin de eerste euro van de investering wordt besteed wordt de overschrijding op het 
investeringsbudget als onrechtmatig beschouwd. 

h. Minder kosten, maar te lage passende activiteiten
Indien de verhouding tussen de kosten en activiteiten niet in belangrijke mate is verstoord wordt dit niet als 
onrechtmatig beschouwd.

i. Afwijkingen in de urentoerekening aan producten worden niet als onrechtmatig beschouwd, mits het totaal 
aan toegerekende uren past binnen het totaal in de begroting opgenomen of na wijziging beschikbaar 
gestelde uren.

j. Een overschrijding van de toerekening van de kosten van belastingen en verzekeringen van de 
desbetreffende kostenplaatsen naar de producten wordt niet als onrechtmatig beschouwd.

k. Verplichtingen die worden opgelegd door het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten en als gevolg daarvan leiden tot overschrijdingen, zijn niet onrechtmatig.

l. Onvoorzien
Het budget ‘onvoorzien’ is nader onderverdeeld in programma’s en kan worden gebruikt om alle soorten 
tegenvallers op te vangen. Hiermee zijn overschrijdingen op programmaniveau mogelijk tot het niveau van 
het budget onvoorzien, mits passend binnen de doelstelling van het betreffende programma.

4.2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O criterium)
In de externe en interne regelgeving zijn bepalingen en procedures opgenomen ter voorkoming van misbruik 
en oneigenlijk gebruik. In interne controleplannen is de toets op misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd. 

4.3. Het voorwaardencriterium
Besteding en inning van gelden door de GRSK zijn aan bepaalde voorwaarden verbonden waarop door de 
accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wetten en regels van hogere overheden en 
de (eigen) gemeentelijke regelgeving. De gestelde voorwaarden hebben in het algemeen betrekking op:

 De omschrijving van de doelgroep respectievelijk het project
 De heffings- en/of declaratiegrondslag
 Normbedragen (denk aan hoogte en duur)
 De bevoegdheden
 Het voeren van een administratie
 Het verkrijgen en bewaren van bewijsstukken
 Aan te houden termijnen besluitvorming, betaling, declaratie, e.d.

De precieze invulling verschilt per wet, regeling respectievelijk verordening.
Het normenkader betreft de uitgebreide inventarisatie van voor de controle relevante regelgeving van hogere 
overheden en van de GRSK zelf. Dit normenkader kan worden uitgebouwd tot een toetsingskader. Het 
toetsingskader vormt de operationalisering van het normenkader. Hierin wordt aangegeven welke bepalingen 
van de regelgeving uit het normenkader relevant zijn. Het normenkader wordt in een afzonderlijk voorstel 
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 

5. Rapportering accountant
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het kort, 
weergegeven als volgt:

5.1. Interim-controle
In najaar 2019 wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Over de uitkomsten 
van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht door middel van een Managementletter. 
Bestuurlijk relevante zaken worden aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd. 
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5.2  Verslag van bevindingen
Overeenkomstig de Gemeentewet wordt omtrent de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan het 
Algemeen Bestuur en in afschrift aan het Dagelijks Bestuur. 
In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en 
of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording 
daarover waarborgen.

5.3 Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium 
(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.).
Fouten of onzekerheden die de rapporteringstolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit controleprotocol 
overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant 
rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de 
door de GRSK gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

5.3 Controleverklaring
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de uitkomst 
van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de rechtmatigheid. Deze 
controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door het Dagelijks Bestuur opgestelde 
jaarbescheiden kan vaststellen. 

6 Rapportage
De volgende standaard rapportagemomenten worden onderkend:

Rapportage Tijdstip Inhoud Gericht aan

Managementletter interim-
controle

Na afronding 
van de 
interim-controle.

Mogelijke risico’s, verbeter- en 
aandachtspunten betreffende de processen en 
procedures (beheersingsstructuur), beheersing 
specifieke subsidiestromen evenals overige van 
belang zijnde onderwerpen.

Directie / 
Dagelijks
Bestuur

Verslag van bevindingen Na afronding 
van de controle 
van de 
jaarrekening.

Wettelijk: De vraag of inrichting van het 
financieel beheer en van de financiële 
organisatie een getrouwe en rechtmatige 
verantwoording mogelijk maken. Daarnaast 
resterende fouten, onzekerheden of 
verbeteringen op het gebied van verslaglegging 
rekening houdend met afgesproken 
rapporteringstoleranties. Relatie tussen de 
controletolerantie ingevolge 
controleverordening en de feitelijke 
bevindingen.

Algemeen 
Bestuur

Controleverklaring Na afronding 
van de controle 
van de 
jaarrekening.

Het oordeel over de mate waarin de rekening 
een getrouw beeld geeft in relatie tot 
verslaggevings-voorschriften en voldoet aan de 
eisen van rechtmatigheid.

Algemeen 
Bestuur



8.f Voorstel afrekening ISD 2019

1 DB-voorstel afrekening ISD.docx 

Voorstel AB
Datum
4-10-2019

Onderwerp
Afrekening ISD 2019

Voorstel
Besluit om de het resultaat van de afdeling ISD over het eerste halfjaar 2019 te bepalen op het niveau van 
de vastgestelde begroting.

Inleiding/aanleiding
De afdeling ISD is opgeheven sinds 1 juli 2019. 
Over het eerste halfjaar 2019 dient een resultaat te worden bepaald. 

Wettelijk en/of beleidskader
nvt

Relatie met toekomstvisie, klimaatvisie & dorpsontwikkeling
nvt

Argumenten
Een bestuursbesluit om de afrekening ISD te bepalen op de vastgestelde begroting, is een eenduidig en 
praktisch uitgangspunt. 

Alternatieven
Er is een alternatief voor het afrekenen op basis van begroting. Dat alternatief bestaat uit directierichtlijnen 
voor de opstelling van de afrekening, die ook vastgesteld dienen te worden door het algemeen bestuur. 
Dat is tussentijds de rekening opmaken, waar eventueel een accountantsverklaring bij wordt verstrekt. Dit 
alternatief kost relatief veel ambtelijke inzet en – als gekozen wordt voor een accountantsverklaring – extra 
externe kosten.  

Risico’s
Het voorstel is besproken met accountant Crowe Foederer B.V.
Een bestuursbesluit over afrekenen op basis van begroting houdt stand. Het is wel bijzonder als fenomeen 
maar in de gegeven context is zo’n besluit praktisch en doeltreffend.

Financieel
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Communicatie/(burger)participatie
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Planning
Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Bijlagen
Voorstel Afrekenen ISD 2019 



1 voorstel bestuur afrekening ISD 2019.doc 

1

Voorstel DB / AB
Van: Controller GRSK (Leon Theuws ) 

Aan: Directeur GRSK

Betreft:  Afrekening ISD 2019 baseren op begroting

Datum: 31-5-2019

Inleiding 
De bestuurlijke besluitvorming die heeft plaatsgevonden bij de GRSK en bij de WVK-Groep met 
betrekking tot de oprichting van het participatiebedrijf KempenPlus vergt vaststelling van een aantal 
bestuurlijke uitgangspunten, die van kracht zijn bij het opstellen van de rekening 2019 van ISD de 
Kempen. 
In deze adviesnota wordt voorgesteld om de rekening van bedrijfsvoering van ISD de Kempen van 
1-1-2019 tot en met 30-6-2019 vast te stellen op de begroting van deze afdeling. Uiteengezet wordt 
wat de overwegingen bij dit advies zijn en wat de alternatieven daar bij zijn. 

Deze nota betreft uitsluitend de bedrijfsvoeringskosten van ISD de Kempen. Over de 
programmakosten worden separaat afspraken gemaakt. 

Bij de beëindiging van taken door de ISD wordt de rekening opgemaakt
ISD stopt per 1 juli 2019 met de uitvoering van de participatiewet. Deze taken worden vanaf die datum 
uitgevoerd door een andere organisatie; te weten KempenPlus. De huidige afdeling ISD levert ook 
andere diensten in het sociale domein. Deze taken blijven binnen de GRSK. Alleen de taken met 
betrekking tot Werk en Inkomen worden beëindigd. De blijvende taken van ISD worden vanaf 1 juli 
georganiseerd binnen een nieuwe afdeling van de GRSK, die Maatschappelijke Dienstverlening wordt 
genoemd. 

De afdeling ISD wordt opgeheven, per 1 juli. De financiële verantwoording van de ISD over 2019 
omvat alleen de eerste 6 maanden van dit jaar. Het opmaken van de rekening is vereist om enerzijds 
verantwoording af te leggen aan deelnemende gemeenten over de uitgevoerde taken. Anderzijds 
wordt op basis van de rekening bepaald of de voorgeschoten gemeentelijke bijdragen toereikend 
waren voor de uitvoering. 

Bij de GRSK geldt het AB-besluit dat na afloop van het dienstjaar per afdeling een batig of nadelig 
saldo van lasten en baten wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten in de verhouding waarin 
gemeenten hebben bijgedragen in de baten. 

De gemeente Oirschot is deelnemer in de ISD en deelt derhalve in het resultaat van de afdeling. Deze 
gemeente is geen deelnemende gemeente in Kempenplus. De uitgangspunten voor de afrekening van 
ISD zijn van directe invloed op de hoogte van het resultaat. Daarom is van belang dat de 
uitgangspunten zo worden bepaald dat deze leiden tot de vaststelling van een reëel resultaat. 
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Het algemeen bestuur geeft aanwijzingen voor het opmaken van de afrekening
De bestuurlijke keuze om midden in een dienstjaar taken te beëindigen vergt dat de uitgangspunten 
vastgesteld dienen te worden waarop de afrekening wordt gebaseerd. Die vaststelling is naar zijn aard 
arbitrair van karakter, ook al worden zoveel mogelijk feitelijke zaken ten grondslag gelegd aan de 
uitgangspunten. Met name de toerekening van overheadkosten aan de verschillende taken van de 
ISD vergt aannames. Een voor de hand liggende mogelijkheid is, om de methode van toerekening van 
de lasten die gehanteerd wordt bij de begroting ook toe te passen bij de afrekening. 

Vastgestelde uitgangspunten zijn vereist over de toerekening van baten en lasten aan perioden; 
eerste of het tweede halfjaar. Ook zijn uitgangspunten vereist over toerekening van lasten en baten 
aan taken van ISD die worden beëindigd, en lasten en baten die worden toegerekend aan taken die 
binnen de GRSK blijven. 

Deze kwesties spelen niet in het geval dat de overdracht van taken plaats zou vinden bij de start van 
een nieuw dienstjaar. Voor de normale verslaglegging zijn regels die per jaareinde worden toegepast 
en deze moeten ook tussentijds bij een eindafrekening plaatsvinden. Daarnaast heeft de commissie 
BBV enkele uitspraken gedaan over het opheffen van samenwerkingsverbanden die in dit geval 
toegepast zouden kunnen worden.

De afrekening ISD bepalen op het niveau van de vastgestelde begroting
Het algemeen bestuur van GRSK kan er voor kiezen om als uitgangspunt te bepalen dat de 
afrekening van ISD per 30 juni 2019 gelijk is aan de begroting. De begroting is een geaccordeerde 
schatting vooraf van de exploitatielasten. Belangrijk voordeel van dit uitgangspunt is dat de noodzaak 
vervalt om op allerlei punten te bepalen wat het verschil is tussen begroting en realisatie. 

In de planontwikkeling van het participatiebedrijf werd de begroting van ISD gesplitst. Op basis van de 
splitsing werd bepaald welke budgetten vervallen, omdat taken van ISD vanaf 1 juli worden uitgevoerd 
door Kempenplus. Daarmee werd ook bepaald welke budgetten overgaan naar de afdeling 
Maatschappelijke dienstverlening, om de blijvende taken van onder meer Wmo en 
Schuldhulpverlening uit te voeren, in de tweede helft van 2019. De splitsingsbegroting is binnen 
GRSK gekwalificeerd als taakstellend. 

Implicaties 
Een besluit van het bestuur dat in de GRSK-jaarrekening 2019 de lasten baten van de afdeling ISD 
worden bepaald op het niveau van de vastgestelde begroting impliceert dat het financieel resultaat 
van de afdeling ISD in 2019 gelijk is aan 0 euro. 
Een resultaat op de uitvoering van ISD-taken die binnen GRSK blijven, valt ( c.q. wordt toegerekend) 
aan het tweede halfjaar. Dat resultaat wordt bepaald na afloop van het jaar, en maakt dan deel uit van 
de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening. 

Gevolgen voor Kempenplus
Voor KempenPlus is irrelevant op welke wijze de GRSK de rekening opmaakt. 
Kempenplus heeft op basis van de eigen begroting budget beschikbaar voor de uitvoering van de 
nieuwe taken. 

Er is geen overdracht van middelen, vorderingen of verplichtingen van GRSK naar KempenPlus. 
GRSK maakt de afrekening op over het eerste halfjaar. Kempenplus gaat te zijner tijd de rekening 
opmaken van het tweede halfjaar 2019. Er is geen aanleiding om een vereffening te bepalen.
In juridische zin is georganiseerd, dat de verplichtingen die de GRSK in het verleden heeft aangegaan 
voor de uitvoering van de participatiewet afgelopen zijn per 30 juni 2019. 

Met transitoria is tot nu toe geen rekening gehouden in de planontwikkeling. Deze transitoria hebben 
direct effect op het bedrijfsresultaat. Bij het uitgangspunt: begroting is gelijk aan realisatie, vervalt de 
noodzaak om transitoria vast te stellen per 30 juni en toe te rekenen aan de verschillende taken van 
ISD.

Personeelslasten
Voor het uit dienst gaan van medewerkers bij GRSK en tegelijk het in dienst treden bij KempenPlus 
zijn afspraken gemaakt. In overleg met afdeling P&O is bepaald welke dienstverlening 
Kempenplus gaat vragen en wat de kosten daarvan zijn. Op dit vlak is de voorbereiding 
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zover dat al datgene waar overeenstemming over is in een Dienstverleningsovereenkomst 
kan worden opgenomen. 

Praktische gevolgen
Afrekenen op basis van begroting is duidelijk en voorkomt dat op veel punten het verschil ten opzichte 
van de begroting moet worden vastgesteld. De toerekening lasten en baten aan perioden is op deze 
wijze geen onderwerp meer dat nadere richtlijnen vergt. Dat geldt ook voor de toerekening lasten en 
baten aan onderscheiden taken van de ISD. De afrekening ISD is bekend en vergt geen bijzondere 
inspanningen of kosten meer. 

Alternatieven
Er is een alternatief voor het afrekenen op basis van begroting. Dat alternatief bestaat uit 
directierichtlijnen voor de opstelling van de afrekening, die ook vastgesteld dienen te worden door het 
algemeen bestuur.  
Dat is tussentijds de rekening opmaken, waar eventueel een accountantsverklaring bij wordt verstrekt. 
Dit alternatief kost relatief veel ambtelijke inzet en – als gekozen wordt voor een accountantsverklaring 
– extra externe kosten.  

Overleg met accountant Crowe Foederer B.V.
Een bestuursbesluit over afrekenen op basis van begroting houdt stand. Het is wel bijzonder als 
fenomeen maar in de gegeven context is zo’n besluit praktisch en doeltreffend.
Formeel bevestigen door het AB is vereist. Daarbij is de beste uitkomst unanimiteit in besluitvorming, 
met name vanwege de bijzondere positie van gemeente Oirschot

Afstemming met KempenPlus 
Het vaststellen van de wijze waarop voor een GRSK-afdeling de afrekening wordt opgemaakt is enkel 
een zaak van GRSK. In financiële zin is er geen sprake van overdracht van ISD naar Kempenplus. Op 
een aantal niet financiële aspecten zal uiteraard wel sprake zijn van overdracht. 

Kempenplus wordt geïnformeerd over de besluitvorming in deze. Het gegeven dat de beëindiging van 
de uitvoering van de participatiewet door de ISD, geen financiële vereffening als gevolg heeft, wordt 
expliciet medegedeeld aan Kempenplus. Het besluit om af te rekenen op basis van begroting heeft 
geen financieel effect op Kempenplus. De werkingssfeer beperkt zich tot de gemeenten die 
deelnemen in ISD. 

Advies aan het dagelijks bestuur en aan het algemeen bestuur

Voorstel:

1. Vast te stellen dat de afrekening van ISD de Kempen, per 30 juni 2019 wordt bepaald op de 
begroting, die op 25 juni 2019 wordt vastgesteld. 
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