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1.

Inleiding

Het voorliggende document betreft de eerste programmabegroting 2013-2016 voor de
Samenwerking A2 gemeenten op basis van de “Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
A2 gemeenten” (GRSA2). De GRSA2 is per 1 april 2012 formeel van start gegaan.
De programmabegroting gaat echter pas per 1 januari 2013 in. Het boekjaar 2012 zal
gefinancierd worden op de wijze zoals die voorheen ook gebruikelijk was, namelijk op basis
van overheveling van gemeentelijke deelbudgetten naar de centrumgemeente van het
samenwerkingsonderdeel.
Dit document beschrijft de geplande activiteiten voor 2013 en de cijfermatige vertaling ervan
voor de jaren 2013-2016. De A2 gemeenten werken samen op het gebied van Informatie en
Automatisering (I&A), Juridische zaken (Juza) en Werk en Inkomen (W&I). Voor de uitvoering
van de activiteiten van deze samenwerkingsgebieden zijn 3 gelijknamige afdelingen
gevormd. De begroting is verdeeld in de 3 programma’s die aansluiten op de 3
samenwerkingsgebieden. Voor ondersteunende en bestuurlijke werkzaamheden is de Staf
gevormd. De kosten hiervan worden geheel doorberekend aan de 3 programma’s.
In de periode van half juni 2012 tot en met 25 september 2012 is de concept
programmabegroting 2013-2016 door het DB op onderdelen aangepast en bijgesteld en
doorgeleid naar het DB t.b.v. besluitvorming door het DB op 1 oktober 2012. Nadat de
gemeenteraden hun visie hebben gegeven op het concept wordt de concept
programmabegroting op 13 november 2012 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor
definitieve vaststelling. Vervolgens wordt het ook ter informatie gestuurd aan de provincie.
Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het bestaande, aanvaarde beleid van de
deelnemende gemeenten voor de begrotingsjaren 2013-2016. Dat wil zeggen dat het
bestaande, vastgestelde beleid voor de komende jaren in de cijfers verwerkt is en dat de
budgettaire gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn
verwerkt. De nieuwe ontwikkelingen worden in een apart document gepresenteerd.
De programmabegroting is opgezet vanuit de vragen:
“ wat willen we bereiken?”
“ wat gaan we ervoor doen? ”
“ wat kost het?”
Deze vragen worden per programma beantwoord en vormen samen het geheel van de
Samenwerking A2 gemeenten. In de bijlagen bij de programmabegroting zijn de exploitaties
van de programma’s I&A, Juza, W&I opgenomen. De kosten van de Staf zijn doorberekend
aan de 3 programma’s. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de kosten
van de Staf.
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2.

Doelstelling

2.1

Algemeen

Het opzetten en inrichten van de organisatie is in 2011 gestart en krijgt in 2012 nader vorm.
Niet eerder dan 1 januari 2013 komt personeel in dienst van de Samenwerking A2
gemeenten en wordt de financiële administratie opgezet.
2.2

Doelstelling

De Samenwerking A2 gemeenten behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke
belangen van de deelnemers op het gebied van I&A, Juza en W&I. Met de samenwerking
willen de A2 gemeenten beter en slagvaardiger inspelen op toekomstige ontwikkelingen en
wensen voor de gemeentelijke dienstverlening op deze gebieden.
Dit is verwoord in de doelen die zijn vastgelegd in de position paper ‘Samenwerking A2:
Welke weg slaan wij nu in?’:
 Het verminderen van de kwetsbaarheid
 Het behoud en versterken van de kwaliteit
 Het versterken van de dienstverlening
 Het verbeteren van de efficiency (processen)
 Het verbeteren van de effectiviteit (mensen)
 Op termijn meer bezuinigingsmogelijkheden
Het bestuur wil bestuurskracht vergroten en vooruit kijken en met de Gemeenschappelijke
Regeling bijdragen aan de 6 doelen voor elk van de drie gemeenten die deelnemen in de GR.
Daarbij dragen de werkvelden elk op hun eigen manier bij aan de realisatie van de 6
geformuleerde doelen. De realiteit gebiedt daarbij te zeggen dat een GR organisatie in
opbouw tijd nodig heeft om te ontwikkelen tot een professionele dienstverlener en
uitvoerder. De directie van de GR heeft in 2013 als belangrijke doelstelling de organisatie van
de Gemeenschappelijke Regeling vorm te geven, de bedrijfsvoering te verbeteren (kwaliteit,
effectiviteit en efficiency) en het bestuur te ondersteunen in hun doelstelling. De onderdelen
binnen de organisatie worden één geheel en dragen als gezamenlijke organisatie bij aan de
ambities van de deelnemende gemeenten.

3. De programma’s
3.1

Werk & Inkomen (W&I)

De afdeling W& I geeft uitvoering aan de gemeentelijke taakstelling voor het bieden van
inkomensondersteuning via de regelingen WWB, IOAW/IOAZ, Bbz, maar daarnaast ook
uitvoering geeft aan de Wet Inburgering, minimabeleid en de Wet sociale werkvoorziening.
Het werkgebied W&I kent dit jaar zeer sterke veranderingen in wetgeving met de komst van
de Wet Werken naar Vermogen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en met de
veranderingen van de Wet Sociale Werkvoorziening. Dit heeft grote gevolgen voor het
werkterrein en vraagt om veel inventiviteit om de sociale zekerheid uitvoerbaar en betaalbaar
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te houden. Enerzijds is er sprake van nieuwe gemeentelijke doelgroepen, anderzijds van zeer
forse bezuinigingen. Dit stelt de gemeentelijke overheid voor scherpe keuzen.
Ambities
In het position paper ‘Samenwerking A2: Welke weg slaan wij nu in?’ zijn zes doelstellingen
geformuleerd. Met de lancering van het Kwaliteitsplan 2012 geeft W&I dit jaar extra invulling
aan de doelstelling ‘behoud en versterken van kwaliteit’. Met de nadere oriëntatie op de
aanpak van reïntegratie/participatie geven we nadrukkelijk invulling aan de doelstellingen
‘versterken van de dienstverlening’, ‘verbeteren van de effectiviteit’ en ‘verbeteren van de
efficiency’. Het ‘verminderen van kwetsbaarheid’ is eerder gerealiseerd, maar krijgt dit jaar
nieuwe aandacht bij de onvlechting dienstverlening Waalre.
Wat wil W & I bereiken?
 Het rechtmatig verstrekken van uitkeringen
 Het stimuleren van participatie met als doel dat alle burgers vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid naar vermogen meedoen
 Het beleid van werk en inkomen is primair gericht op arbeidsparticipatie en indien dit
niet haalbaar is op maatschappelijke participatie
 Het organiseren van een nieuwe regionale en financieel haalbare uitvoeringsstructuur
sociale zekerheid
Wat gaat W & I daar voor doen?
 Aan de regionale samenwerking met de gemeenten in de arbeidsmarktregio als zowel
de ketenpartners (UVW en Wsw) wordt actief en stevig deelgenomen zowel
bestuurlijk als ambtelijk
 Initiator zijn om de beleidsvelden zoals eerder bij de ontwikkelingen genoemd, te
verbinden en integraal gemeentelijk beleid te voeren.
 Naast de ondersteuning bij participatie is het rechtmatig verstrekken van bijstand,
inkomensvoorzieningen en inkomensondersteuning minima een primaire taak
 Niemand wordt afgeschreven. Voor iedereen een passend participatieaanbod.
 De meeste aandacht en het grootste deel van het budget wordt besteed aan
personen die in potentie kunnen participeren in arbeid.
 Het aanbieden van inburgeringtrajecten die leiden tot het inburgeringsexamen en het
opleggen en handhaven van de inburgeringsplicht. Het huisvesten van statushouders,
nadat een woning beschikbaar gesteld is.
 M.b.t. de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening worden de ontwikkelingen gevolgd
en in kaart gebracht. Er wordt er een (nieuwe) structuur gebouwd die zorg draagt
voor een goede en integrale dienstverlening. Vanaf 2012 voert W&I de regie op het
beleidsveld schuldhulpverlening.
 Vormgeven aan de regierol die gemeente bij de totstandkoming van beleid en
uitvoering Wsw moet nemen.
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Prestatie-indicatoren
Omschrijving

Bron

Realisatie (stand 1
januari 2012)

Doelstelling
31-12-2013

Aantal huishoudens WWB
(WIJ)
Aantal huishoudens Ioaw/Ioaz
Aantal Bbz aanvragen en
oriëntatie
Aantal Inburgering aanbod en
handhaving
Uitgaven minimabeleid
(bijzondere bijstand,
langdurigheidstoeslag
stimuleringssubsidie)
Taakstelling Wsw

SWI

673

600

SWI
SWI

69
91

70
100

SWI

89

85

SWI

€ 758.400

€ 750.000

ntb

ntb

In de toekomst streven we naar het formuleren van KPI’s op gemeentelijk niveau, zodat voor
elke deelnemende gemeente de resultaten zichtbaar zijn.
Wat kost het?
Programma W&I

2013

2014

2015

2016

lasten

2.222.979

2.179.592

2.149.782

2.192.777

baten

2.222.979

2.179.592

2.149.782

2.192.777

saldo

0

0

0

0

3.2

Informatie en Automatisering (I&A)

De A2 gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal externe ontwikkelingen met
gevolgen voor de I&A omgeving. Daarnaast kent elke gemeente ook zijn eigen ambities om
de dienstverlening verder te ontwikkelen. Belangrijke ontwikkelingen op het I&A terrein zijn:
 Concept Antwoord© , Klant Contact Centrum (KCC), Burgerservicecode,
Kwaliteitshandvest
 I-NUP: Nationaal Uitvoeringsprogramma (20 bouwstenen waaronder DigiD,
Antwoord voor bedrijven, mijnoverheid.nl, basisregistraties, digikoppeling)
 Gemeentelijke basisregistraties (BAG, GBA, WOZ, RNI), gebruik overige
basisregistraties (BRK, BGT, NHR, Kentekens, BRO, BLAU, BRI), ruimtelijkeplannen.nl,
WKPB, Webrichtlijnen, Wet elektronische bekendmakingen, Wet electronische
handtekening)
Daarnaast constateren we diverse maatschappelijke trends en ontwikkelingen waarbij
adequate I&A voorzieningen van belang zijn, zoals:
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Het Nieuwe Werken
Social Media (Twitter, Facebook, Yammer etc.)
Cloud Computing, hosting en webservices
Digitaal werken, papierluw vergaderen
Bring Your Own Device (iPad, iPhone etc.)

In deze omgeving is de A2 afdeling I&A verantwoordelijk voor de uitvoering voor de drie A2gemeenten van:
- Informatievoorziening: beleidsvoorbereiding, consultancy, advisering en
projectleiding,
- Automatisering: inkoop, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van ICT
systemen, centrale deel gegevensbeheer, hardware-, software-, telefonie netwerkinfrastructuren en applicatiebeheer A2-applicaties.
De doelen uit de position paper en de A2 I-Visie (2009) zijn leidend voor het werk van I&A.
De samenwerking van de drie A2 gemeenten op I&A gebied draagt met name bij aan:
 de vermindering van kwetsbaarheid (door het zoveel mogelijk beleggen van kennis,
kunde en vaardigheden bij meerdere I&A medewerkers) , alsmede vastleggen
hiervan in kennisdatabase)..
 de versterking van kwaliteit van dienstverlening (door het inzetten op een
professionele I&A bedrijfsvoering en dienstverlening gebaseerd op bewezen
methodieken en door het samen met de organisaties doorontwikkelen van de
digitale bedrijfsvoering en digitale balie)
 het verbeteren van de efficiency van processen (door het aanbieden van
hedendaagse ICT oplossingen, o.a zaakgericht werken).

Wat wil A2 I&A bereiken?
De A2 afdeling I&A heeft primair tot doel de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij
het ontwikkelen, verbeteren en uitvoering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en
het invullen van de gemeentelijke en rijksdoelstellingen op gebied van Informatievoorziening
en Automatisering.
Hiervoor zijn bij de start van de A2 samenwerking I&A de volgende 10 doelen gesteld:
1. Realiseer een regionale I&A-dienst voor de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende
en Valkenswaard.
2. Zorg voor het integreren van het personeel en centrale servers in Valkenswaard en
voor een goede uitwijkvoorziening.
3. Implementeer een dienstverleningsconcept I&A dat zich kenmerkt door flexibiliteit,
openheid en klantgerichtheid.
4. Bied medewerkers een uitdagende en passende werkomgeving waarin ruimte is voor
ontwikkeling van kennis en vaardigheden als competenties.
5. Realiseer een gezamenlijke inkoopfunctie voor alle hardware, software en ICTDiensten
6. Draag zorg voor verbindingen tussen alle locaties die 100% betrouwbaarheid zo dicht
mogelijk benaderen en een voor alle gemeenten acceptabele snelheid bieden.
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7. Lever diensten die zich kenmerken door professionaliteit, kennis van zaken en
toegevoegde waarde.
8. Ontwikkel een uniforme gezamenlijke en gedeelde functionele en technische
architectuur die als toetsingskader dient bij alle investeringsbeslissingen. Maak
afspraken onder welke voorwaarde en over de mate waarin afwijkingen van deze
architectuur beperkt zijn toegestaan. Deze architectuur strekt zich uit over systemen,
verbindingen, applicaties, gegevens en processen.
9. Zorg er voor dat de functionele en technische architectuur gebaseerd is op
functionele en technische standaarden. Leg alle relevante aspecten voor de inrichting
van de informatievoorziening in de deelnemende gemeenten vast in een meerjareninformatiebeleidsplan inclusief informatiebeveiliging en zorg voor acceptatie daarvan
in de gemeenten.
10. Zorg voor ruim voldoende kennis en vaardigheden om gemeenten op het vlak van
administratieve, documentaire en ruimtelijke informatievoorziening op strategisch en
tactisch niveau adequaat te adviseren.
Wat gaat de A2 afdeling I&A daar voor doen?
 Integreren resultaten nulmetingen op gebied van I&A volwassenheid en ICT
klanttevredenheid in een I&A dienstverleningsovereenkomst (servicecatalogus) met
bijbehorende procesbeschrijvingen en kwaliteit/performance doelstellingen.
 I&A consultancy/advies aan de gemeenten
 Implementatie van één gezamenlijke technische ICT infrastructuur
 Initiëren van gezamenlijke toepassingen en implementatie daar waar mogelijk
 Mede uitvoering geven aan Rijksprogramma’s (o.a. Antwoord©, E-gem en I-Nup)
 Uitwerking informatiebeleidsplan en jaarwerkplannen voor de A2 gemeenten
 Stabiliseren en structureren van organisatie

Wat gaat het kosten?
Programma I&A

2013

2014

2015

2016

lasten

4.230.959

4.260.662

4.309.224

4.395.407

baten

4.230.959

4.260.662

4.309.224

4.395.407

saldo

0

0

0

0

De lasten voor printen en kopiëren ( multifunctionals) en telefonie worden op basis van
werkelijke kosten direct doorbelast aan de afnemende gemeenten. De kosten van de
specifieke software toepassingen worden verdeeld naar de gemeente die deze toepassing
gebruikt. In geval er sprake is van een gezamenlijke A2 toepassingen wordt deze
doorberekend op basis van aantal accounts. Alle andere lasten van I&A (personeel, hardware
en KA software e.d.) worden vooralsnog doorbelast op basis van het aantal accounts.
In de loop van 2013 wordt bezien of de lasten van I&A ingedeeld kunnen worden naar
kosten voor:
- Kantoorautomatisering ( standaard werkplek, netwerk, KA software, telefonie)
- Overhead (huisvesting, personeel, verzekeringen, applicaties voor ondersteunende
afdelingen, enz.)
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- Primaire toepassingen (Applicaties/systemen voor het primair proces)
Op basis van deze indeling kunnen de lasten worden doorbelast naar verschillende
verdeelsleutels, resp. accounts, aantal medewerkers en inwoners/gemeente (conform rapport
Berenschot). De doorbelasting naar de verschillende verdeelsleutels kunnen
herverdeeleffecten bij de gemeenten onderling teweeg brengen.

3.3

Juridische zaken (Juza)

De afdeling juridische zaken (Juza) ondersteunt de besturen van de drie A2 gemeenten en de
gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten op een viertal onderdelen, te
weten:
 Secretariaat voor de gezamenlijke onafhankelijk adviescommissie voor
bezwaarschriften Algemene juridische advisering;
 Afdelingsoverstijgend juridisch advies;
 Juridisch control;
 Civiele juridische advisering.
Met deze dienstverlening draagt afdeling JuZa vooral bij aan de volgende doelen uit de
position paper:
- Het verminderen van de kwetsbaarheid door solofuncties samen te voegen en
daardoor onderlinge vervangbaarheid te organiseren
- Het behoud en versterken van de kwaliteit door kennis samen te voegen en te delen
- Het verbeteren van de efficiency (processen) door mogelijkheden om samen het werk
anders te organiseren
- Het verbeteren van de effectiviteit (mensen) door de kwaliteiten van mensen optimaal
in te zetten op het werk dat gedaan moet worden.
Wat wil afdeling Juridische zaken bereiken?
-

Secretariaat voor de gezamenlijke onafhankelijk adviescommissie voor
bezwaarschriften:
 Het instellen van een gezamenlijke adviescommissie voor bezwaarschriften;
 Het invoeren van een uniform werkproces voor de bezwarenafhandeling;
 He toepassen van mediationvaardigheden bij de afhandeling van
bezwaarschriften;
 Het invoeren van een gezamenlijk secretariaat voor de bezwarencommissie;
 Verbetering van de kwaliteit van dienstverlening;
 Onafhankelijke adviezen t.b.v. beslissingen op bezwaar.
 De vakafdelingen adviseren en bijstaan bij beroepszaken.

- Algemene juridische advisering:
Algemene juridische advisering heeft geen betrekking op specifieke werkvelden zoals
milieu of ruimtelijke ordening, maar die gemeentebreed noodzakelijk is. Deze advisering
heeft betrekking op:
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Het adviseren van bestuur, management en organisaties over compleze juridisch
zaken en vraagstukken;
 Het adviseren en bijhouden van afdelingsoverstijgende verordeningen en
beleidsregels;
 Het adviseren en bijhouden mandaatbesluiten en machtigingen;
 Het adviseren over algemene wetten zoals Algemene wet bestuursrecht (Awb),
Gemeentewet (Gw) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
 Het adviseren en afhandelen van schadeclaims en klachten (klachtencoordinatie;
 Het adviseren van de vakafdelingen met betrekking tot vakinhoudelijke juridische
vraagstukken.
Op basis van de behoeften van individuele gemeenten kunnen producten worden
afgenomen, waarbij wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk gezamenlijk werkpakket.


-

Juridisch control:
 Het borgen van werkprocessen op juridische kwaliteit;
 Het vooraf en eventueel achteraf controleren van de juridische kwaliteit van
producten;
 Het beheersen, verkleinen en voorkomen van de juridische risico’s die de
gemeenten en GR lopen;

- Civiele juridische advisering
Doel is de kwaliteit van privaatrechtelijke overeenkomsten die de samenwerkende A2
gemeenten al dan niet individueel of als collectief aangaan, te verbeteren, teneinde
juridische risico’s (met vaak financiële gevolgen) te voorkomen.

Wat gaat afdeling Juza daarvoor doen?
Het secretariaat voor de bezwaarschriften ondersteunt en adviseert de commissie, bereidt
zittingen voor, nodigt partijen uit, legt dossiers aan, maakt verslag en bereid adviezen voor
en werkt deze adviezen uit. De bezwaren en het advies van de bezwarencommissie worden
door de secretaris door middel van een voorstel aan het college aangeboden.
Allen beschikbare diensten en producten met betrekking tot juridisch control, kwaliteitszorg
en algemene juridische advisering worden in een productcatalogus gezet. Op jaarbasis
worden afspraken gemaakt over de af te nemen producten.

Wat kost het?
Programma Juza

2013

2014

2015

2016

lasten

646.302

642.474

647.148

660.091

baten

646.302

642.474

647.148

660.091

saldo

0

0

0

0
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3.4

Recapitulatie

Het totaal van de 3 programma’s bedraagt:
Totaal

2013

2014

2015

2016

lasten

7.100.240

7.082.727

7.106.155

7.248.274

baten

7.100.240

7.082.727

7.106.155

7.248.274

saldo

0

0

0

0

In de jaren 2013 t/m 2016 is sprake van een sluitende begroting.

De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn:
bijdragen gemeenten

2013

2014

2015

2016

Gemeente Cranendonck

1.855.691

1.874.534

1.904.639

1.968.231

Gemeente Heeze-Leende

1.544.212

1.570.154

1.605.002

1.662.602

Gemeente Valkenswaard

3.456.952

3.393.659

3.349.830

3.365.825

totale bijdrage gemeenten

6.856.854

6.838.347

6.859.472

6.996.658

De totale bijdragen van de gemeenten zijn lager dan de kosten van de drie programma’s. De
totale kosten van de 3 programma’s zijn hoger, vanwege de interne doorbelasting van het
programma I&A aan de programma’s juza en W&I . Dit leidt tot een dubbeltelling in de
kosten. Uiteraard wordt deze dubbeltelling niet doorvertaald in de bijdragen van de
gemeenten.
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4

Verplichte paragrafen

In de begroting van de Samenwerking A2 gemeenten horen op basis van het BBV (besluit
begroting en verantwoording) een aantal verplichte paragrafen. Het betreft een paragraaf
weerstandvermogen, kapitaalgoederen, financiering en bedrijfsvoering. De overige verplichte
paragrafen zijn niet relevant voor de Samenwerking A2. Het betreft de paragrafen "lokale
heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid".

4.1

Paragraaf Weerstandvermogen

De Samenwerking A2 gemeenten beschikt nog niet over eigen vermogen en heeft daardoor
nog geen mogelijkheden om zelf eventuele tegenvallers op te vangen. Op basis van een nog
op te stellen risico analyse moet zichtbaar worden gemaakt welke risico’s de Samenwerking
A2 gemeenten loopt, wat de omvang hiervan is en hoe deze worden opgevangen. In de loop
van 2013 wordt hieraan nader aandacht besteed.
Mogelijke risico’s die de gemeenten via de Samenwerking A2 gemeenten lopen en nu al
bekend zijn worden per programma weergegeven. Daarnaast is sprake van algemene risico’s
die betrekking hebben op de stafkosten en/of voor de GRSA2 in totaal.
Programma I&A:
- De lopende I&A contracten van de deelnemende gemeenten worden overgenomen
door I&A. De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn zoveel mogelijk opgenomen
in de begroting van de GRSA2. Bij het daadwerkelijk omzetten van de contracten zal
blijken of de ramingen in de begroting toereikend zijn.
- Voor de software kosten van I&A is uitgegaan van het principe “eerst gelijk dan
samen”. Dat betekent dat de kosten in rekening worden gebracht bij de gemeente
die het pakket gebruikt. De Samenwerking streeft ernaar om individuele
gemeentelijke pakketten (op termijn) te vervangen door pakketten voor de
deelnemende gemeenten tesamen, waardoor efficiëncy bereikt kan worden. Deze
kosten worden dan door de deelnemende gemeenten gedeeld. Dat betekent dat de
bijdragen van de gemeenten in de praktijk kunnen afwijken van de begrote bijdragen.
- De Wet Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) is in voorbereiding. De
invoering van deze wet leidt mogelijk tot grote financiële gevolgen voor de
Samenwerking A2 gemeenten en daardoor ook voor de deelnemende gemeenten.
Momenteel kan daarvan nog niet verantwoord een inschatting gemaakt worden.
- De begroting 2013-2016 is opgesteld op basis van het bestaande beleid van de
deelnemende gemeenten. Voor de kapitaallasten, die voortvloeien uit I&A
investeringen, is uitgegaan van de lasten van de deelnemende gemeenten zoals
opgenomen in jaarschijf 2012 van de begrotingen 2012-2015 van de deelnemende
gemeenten. Deze lasten, jaarschijf 2012, zijn in de begroting 2013-2016 van de
GRSA2 jaarlijks geïndexeerd. Deze systematiek betekent dat de lasten die voortvloeien
uit investeringen in 2012 niet zijn opgenomen in de begroting 2013-2016. Mogelijk is
hierop in de loop van 2013 bijstelling noodzakelijk.
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Programma W&I:
- Open einde regelingen die W&I uitvoert: indien een hoger beroep gedaan wordt op
deze regelingen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, dan kunnen ook
de bedrijfsvoeringskosten toenemen (als hiervoor extra inzet nodig is).
- Door het uittreden van gemeente Waalre uit de samenwerking W&I wordt afdeling
W&I tijdelijk met frictiekosten geconfronteerd. Omdat deze kosten volledig verhaald
zullen worden op gemeente Waalre, zijn hiervoor geen bedragen geraamd in de
begroting van de GRSA2.
Algemene risico’s GRSA2:
- De GR Samenwerking A2 gemeenten is eigen risico drager bij gedwongen ontslag. Dit
doet zich voor indien een medewerker van de Samenwerking A2 gemeenten
gedwongen wordt ontslagen en recht heeft op een uitkering van het UWV. De
Samenwerking A2 gemeenten moet dan de uitkering, die de UWV gaat uitbetalen aan
betrokken medewerker, aan de UWV vergoeden. In de begroting van de GR is
hiermee geen rekening gehouden.
- Voor de loonkosten is rekening gehouden met besparingen. De overige kosten zijn
zoveel mogelijk geraamd op basis van normen. Vanwege het nog ontbreken van
ervaringscijfers (en bijvoorbeeld het ontbreken van het sociaal statuut), zijn op
onderdelen aannames gedaan. Dat betekent dat de kosten in de praktijk kunnen
tegenvallen.
- Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van het huisvestingsconcept “het
nieuwe werken” waardoor de huisvesting van de samenwerkingsonderdelen geheel
binnen de gemeentehuizen van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard kan
plaats vinden. Aangenomen is dat dit concept met ingang van 1 februari 2015 zal
hebben vorm gekregen. De huisvestingskosten van de GRSA2 zijn op basis hiervan
met ingang van 1 februari 2015 nihil. Tot deze datum worden de huisvestingskosten
van de GRSA2 door de gemeenten betaald, waardoor in de begroting van de GRSA2
hiervoor geen kosten zijn geraamd. Indien de huisvesting van de
samenwerkingsonderdelen niet met ingang van 1 febraurideze datum niet haalbaar
blijkt te zijn, dan ontstaan mogelijk huisvestingskosten voor de GRSA2.
Momenteel zijn nog niet alle risico’s van de Samenwerking volledig in beeld. De
Samenwerking kan tegenvallers vooralsnog ook niet zelf opvangen, omdat zij daarvoor geen
buffer heeft. Het financiële risico ligt bij de deelnemende gemeenten, zoals ook is
aangegeven in de gemeenschappelijke regeling.

4.2

Paragraaf Kapitaalgoederen

De omvang van de kapitaalgoederen van de Samenwerking A2 gemeenten is beperkt. De
Samenwerking krijgt in de loop van 2013 de beschikking over activa t.b.v. activiteiten van de
afdeling I&A, zoals hardware en software. Deze komen aan de orde in de paragraaf
Bedrijfsvoering. Verder heeft de Samenwerking geen activa in haar bezit. De locaties waarin
de medewerkers I&A en W&I zijn gehuisvest, worden door de Samenwerking gehuurd.
Afgesproken is dat alle onderdelen van de Samenwerking A2 gemeenten gehuisvest worden
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in de deelnemende gemeenten. Om de huisvestingskosten inzichtelijk te maken is in de
begroting voor Staf en Juza een kostenpost per werkplek opgenomen.

4.3

Paragraaf Financiering

Indien de GRSA2 leningen moet aantrekken zal dat plaats vinden binnen de kaders van de
Wet Fido (Financiering Decentrale Overheden) en de nog op te stellen financiële verordening
van de Samenwerking.

4.4

Paragraaf Bedrijfsvoering, w.o. kostenplaats Staf

Organisatieontwikkeling en personeelszaken
Vanaf 1 april 2012 is de samenwerking tussen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en
Valkenswaard op de terreinen I&A, Juza en W&I geformaliseerd door middel van een
gemeenschappelijke regeling met een eigen rechtspersoonlijkheid. De afdelingen I&A, Juza
en W&I en de Staf worden ondergebracht in de organisatie Samenwerking A2 gemeenten. In
de loop van 2013 treden medewerkers in dienst van de Samenwerking. De afdeling Staf
wordt ingericht voor de ondersteuning van de afdelingen en het bestuur. Daarbij kan
gedacht worden aan directie, planning en control, administratie, medezeggenschap,
communicatie GR e.d..
In totaal betekent dat de Samenwerking A2 gemeenten ongeveer 65 medewerkers (ongeveer
54 fte) in dienst zal nemen.
De afdelingen staan onder verantwoordelijkheid van afdelingsmanagers en worden
aangestuurd door de directie. De functie van directeur zal tijdelijk worden ingevuld voor de
duur van maximaal 2 jaar voor 2,5 dag per week. De directeur wordt o.a. belast met het
inrichten van een nieuwe, efficiënte organisatie en met mogelijke doorontwikkeling. Het
Algemeen en Dagelijks Bestuur zien toe op de werkzaamheden en ontwikkelingen.

Kostenplaats Staf
Zowel de bestuurlijke ondersteuning als een aantal ondersteunende taken voor de
bedrijfsvoering is gepositioneerd in de staf die rechtstreeks wordt aangestuurd door de
directie. De staf omvat o.a. secretariële ondersteuning, de taken op het gebied van planning
en control en de financiële administratie. Tevens wordt binnen de staf zorg gedragen voor
P&O, OR, communicatie e.d..
Wat wil de staf bereiken?
De GRSA2 voert voor de drie deelnemers de taken uit op gebied van Werk & Inkomen,
Informatie & Automatisering en Juridische Zaken op een professionele, kostenbewuste en
innovatieve wijze. Onze medewerkers werken hierbij oplossingsgericht en integer. De GRSA2
is een lerende organisatie die open staat voor feedback en gericht is op het bijdragen aan de
ambities van de gemeenten.
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De staf draagt niet direct, maar alleen indirect bij aan het realiseren van de doelen uit de
position paper, namelijk door de drie werkvelden zoals hierboven genoemd in staat te stellen
hun werk optimaal te organiseren, en daardoor de doelen van de position paper te bereiken.
In 2013 wil de staf bereiken dat er een professionele solide organisatie is die de doelen en
werkvelden voor de 3 deelnemende gemeenten goed kan uitvoeren. Zowel op gebied van
personeel, financiën, organisatie ontwikkeling, P&C en andere voorkomende ondersteunende
werkzaamheden is de GR nog in opbouwfase en zal in 2013 gewerkt moeten worden aan het
realiseren van een stevige organisatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
-

ondersteunen van directie en bestuur bij het realiseren van de doelstellingen
bedrijfsvoering organiseren, 1 organisatie met de blik naar buiten gericht
vormgeven aan Planning & Control (concerncontrol, budgetcyclus, advisering)
uitvoeren van een financiële administratie

Wat kost het?
Kostenplaats Staf

2013

2014

2015

2016

lasten

416.488

407.973

363.616

370.883

baten

416.488

407.973

363.616

370.883

saldo

0

0

0

0

De lasten van de staf worden volledig doorbelast aan de 3 programma’s: I&A, Juza en W&I.
De doorbelasting vindt plaats op basis van het aantal fte van de gelijknamige afdelingen van
de GR.
De positionering van de directie zal na 2 jaar worden geëvalueerd. Met ingang van 2015 zijn
de lasten van de directie daarom niet geraamd, maar als p.m. opgenomen.
P&C
De planning en controlcyclus voor de samenwerking bestaat uit een jaarplan en begroting,
een jaarrekening en een bestuursrapportage. Deze stukken worden vastgesteld door het
Algemeen Bestuur. Voor het jaarplan en de begroting geldt dat deze voorafgaand aan de
vaststelling door het AB aan de raden wordt voorgelegd. Nadat de raden hun zienswijzen
kenbaar hebben gemaakt, wordt de begroting door het AB vastgesteld. Vervolgens wordt de
vastgestelde begroting naar de raden gestuurd.
ICT middelen
De Samenwerking neemt mogelijk hardware en software over van de gemeenten. Dit moet
nog nader worden uitgewerkt. Ook de onderhoudscontracten worden door de
Samenwerking van de gemeenten overgenomen.
Uiteraard moet in de toekomst rekening gehouden worden met vervangingsinvesteringen. In
de begroting 2013-2016 van de Samenwerking A2 gemeenten zijn de kapitaallasten, die
voortvloeien uit (vervangings-) investeringen, zoals deze zijn opgenomen in de begrotingen
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2012-2015, jaarschijf 2012, van de deelnemende gemeenten, overgenomen. De begroting
2013-2016 van de GRSA2 voorziet niet in nieuwe investeringen. Zodra het
investeringsprogramma voor vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen is opgesteld,
kan beoordeeld worden of de in de begroting 2013-2016 opgenomen middelen toereikend
zijn voor de dekking van het programma. Op dat moment zullen nadere voorstellen aan het
AB ter besluitvorming worden voorgelegd.

5

Algemene uitgangspunten begroting / Uiteenzetting financiële positie

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet bij de begroting aandacht
besteed worden aan de financiële positie van de GR Samenwerking A2 gemeenten. Inzicht in
de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de
Samenwerking. Van belang hierbij zijn de investeringen, financiering, reserves en
voorzieningen.
Zoals hiervoor al is aangegeven gaat de Samenwerking A2 gemeenten in de loop van 2013
mogelijk activa m.b.t. I&A overnemen van de gemeenten. In het 1e kwartaal 2013 wordt het
jaarplan I&A opgesteld, aan de hand waarvan het investeringsprogramma wordt gemaakt. In
de begroting 2013 is rekening gehouden met kapitaallasten die voortvloeien uit
(vervangings-)investeringen, waardoor (deels) middelen beschikbaar zijn. Daarbij is uitgegaan
van de begrotingen 2012-2015, jaarschijf 2012, van de deelnemende gemeenten. Zodra
inzichtelijk is hoe omgegaan wordt met overname van activa en welke investeringen nodig
zijn wordt bezien of hiervoor een lening moet worden aangetrokken. Kortheidshalve wordt
verwezen naar de paragraaf Financiering.
De Samenwerking A2 gemeenten heeft geen reserves en voorzieningen. Aan dit onderwerp is
reeds aandacht besteed bij de paragraaf Weerstandsvermogen.
De toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie bevat ten minste:
 De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd. Deze komen hieronder in dit
hoofdstuk aan de orde.
 Een toelichting op belangrijke ontwikkelingen ten opzichte van de positie van het
vorige jaar. Omdat de Samenwerking pas per 1 april 2012 is gestart en onderhavige
begroting de eerste programmabegroting van de GRSA2 betreft is dit onderdeel nu
nog niet van toepassing.

5.1

Algemeen

De concept begroting vormt de basis voor de meerjarenraming. Er is uitgegaan van het
aanvaarde beleid van de deelnemende gemeenten. Dat wil zeggen dat het bestaande,
vastgestelde beleid voor de komende jaren in de begroting is verwerkt en dat de budgettaire
gevolgen van in het verleden genomen beslissingen in de meerjarenraming zijn
verdisconteerd. De nieuwe ontwikkelingen worden in een apart document gepresenteerd.
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5.2

Rente

In de begroting 2013 is nog geen rekening gehouden met mogelijk te betalen rente vanwege
financiering van over te nemen activa en toekomstige investeringen. Voor de kapitaallasten
zijn de bedragen, zoals momenteel zijn opgenomen in de begrotingen 2012-2015, jaarschijf
2012, van de deelnemende gemeenten, overgenomen. Voor de Samenwerking A2
gemeenten moet nog een keuze gemaakt worden over het te hanteren rentepercentage. In
de nog op te stellen financiële verordening voor de Samenwerking A2 gemeenten zal hieraan
aandacht worden besteed.

5.3
Loon- en prijsstijgingen
Voor de salarissen is in de jaren 2013 en 2014 uitgegaan van 0% loonstijging. Met ingang van
2015 wordt een index toegepast van 2%. Wijzigingen in de CAO kunnen financiële
consequenties hebben voor de begroting en leiden tot een begrotingswijziging.
Voor de raming van de prijzen is in de meerjarenbegroting uitgegaan van een jaarlijkse
stijging van 2%.

5.4
Resultaat meerjarenraming
In de begroting wordt uitgegaan van een sluitende meerjarenraming, waarbij geen sprake is
van een positief of negatief saldo. Bij de jaarrekening zal blijken of een positief of negatief
saldo resteert.
Over de wijze waarop met een positief resultaat wordt omgegaan moet nog een apart besluit
door het Algemeen Bestuur worden genomen.

5.5
Verdeelsleutels
Binnen de Samenwerking A2 gemeenten worden de kosten van de Staf volledig
doorberekend aan de 3 programma’s I&A, Juza en W&I o.b.v. het aantal fte van de 3
afdelingen.
Voor de doorberekening van de kosten van de 3 programma’s aan de deelnemende
gemeenten zijn voor de diverse programma’s verschillende verdeelsleutels gehanteerd.
Hieronder worden de verdeelsleutels gepresenteerd, zoals gehanteerd in deze begroting:
Doorberekening stafkosten o.b.v. aantal fte GR per 1-1-2013:

programma I&A
programma JUZA
programma W&I
Totale doorbelasting Staf

aantal fte GR
per 1-1-2012
14,89
7,20
28,04
50,13
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in %
30
14
56
100

Doorberekening I&A kosteno.b.v. aantal accounts per 1-1-2011(m.u.v. direct aan de gemeenten
doorbelaste kosten) :
accounts GR
en gemeenten

Accounts
gemeenten

per 1-1-2011
Programma Juridische zaken
Programma Werk en Inkomen
Cranendonck
Heeze-Leende
Valkenswaard
Totaal aantal accounts

11
34
182
130
281
649

in % per 1-1-2011
2
5
29
182
20
130
44
281
100
593

in %

31
22
47
100

Doorberekening Juza kosten bezwaarschriften o.b.v. aantal genoemde bezwaarschriften in de
business case van Juza:
aantal
bezwaren
Cranendonck
Heeze-Leende
Valkenswaard
Totaal

53
110
125
288

in %
18
38
43
100

Doorberekening Juza overige kosten o.b.v. aantal inwoners bij deelnemende gemeenten
per 1-1-2011:
1 jan. 2011
Cranendonck
Heeze-Leende
Valkenswaard
Totaal

inwoners
Inw. in %
20.370
31
15.290
23
30.679
46
66.339
100

Doorberekening W&I (Bedrijfsvoeringskosten) o.b.v. aantal inwoners (50%) en aantal cliënten
(50%) van deelnemende gemeenten per 1-1-2011:

1 jan. 2011
Cranendonck
Heeze-Leende
Valkenswaard

inwoners
20.370
15.290
30.679
66.339

Inwoners
in %
31
23
46
100
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cliënten
191
99
476
766

cliënten
in %
25
13
62
100

