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1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2018.
2. Kennisnemen van de ontwerp begroting 2018.
3. Vaststellen van de conceptzienswijze ontwerpbegroting 2018.
4. De definitief vastgestelde begroting 2018 BSWW betrekken bij de begroting 2018 van Stichtse 

Vecht.

Samenvatting

Het BSWW heeft de ontwerpbegroting 2018 opgestuurd, om ons in de gelegenheid stellen om met
een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het bestuur van BSWW naar voren te brengen.

Gemeentelijke bijdrage Stichtse Vecht
De ontwerpbegroting geeft voor Stichtse Vecht inzicht hoe hoog de gemeentelijke bijdrage in het
komende jaar zal zijn.

Bij het opstellen van de begroting 2018 is uitgegaan van de volgende uitgangspunten;
• de begroting 2018 is in hoofdlijnen gebaseerd op de begroting 2017
• er wordt een indexering van 0,9% toegepast o.b.v. de prijsontwikkeling van het bruto 

binnenlands product zoals opgenomen in de laatst beschikbare circulaire gemeentefonds 
(Septembercirculaire 2016) (kapitaallasten en storting reserve worden niet ge'fndexeerd)

• gezien het economisch herstel wordt voor 2018 rekening gehouden met een loonstijging in de 
cao van 1,5%

• de stijging van de pensioenpremies over 2017 en 2018 zal naar verwachting leiden tot een 
toename van de pensioenkosten met 1%

• gebleken is dat de te hanteren aangepaste functienormbedragen hoger uitkomen en daamaast 
is een aantal medewerkers met een hogere werkelijke schaal ingeschaald dan de functionele
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schaal (op grond van het sociaal plan). Dit betekent voor de begroting 2018 een verhoging van 
de salaris- en personeelskosten ter grootte van € 65.000,-.

• zoals in de begroting 2017 was aangegeven, kan vanaf 2018 de extra inzet van externe inhuur in 
verband met de opstartfase van BSWW worden afgebouwd. Het budget voor inhuur externen 
wordt daarom in de begroting 2018 verlaagd met € 15.000,- en vanaf 2018 niet meer 
geindexeerd

• in de begroting 2017 was geen rekening gehouden met kosten die de BNG in rekening brengt 
voor incasso van opgelegde belastingen. Bankkosten betreffen structurele kosten, voor de 
begroting 2018 betekent dit een verhoging van het budget voor kantoorkosten met € 30.000,-.

Bijiagen
1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2018 BSWW
2. Onhwerpbegroting 2018 BSWW
3. Conceptzienswijze Stichtse Vecht ontwerpbegroting 2018
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel en beoogd maatschappelijk effect is de controlefunctie van de raad te benutten door een 
zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 BSWW te geven.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Conform het bepaalde in artikel 15.4 van de Gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de 
gelegenheid gesteld om een zienswijze over de ontwerpbegroting bij het bestuur naar voren te 
brengen. Het bestuur zal vervolgens, met inachtneming van de uitgebrachte zienswijzen, uiterlijk op 
15 juli 2017 de begroting vaststellen en naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zenden.

Conform het bepaalde in artikel 15.6 van de Gemeenschappelijke regeling wordt uw raad daarna in 
staat gesteld een zienswijze op de vastgestelde begroting naar voren te brengen bij Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland. Daartoe ontvangt de raad na vaststelling door het bestuur de vastgestelde 
begroting.

Argumenten & kanttekeningen
De salaris- en personeelskosten voor BSWW zijn gebaseerd op het formatie- en bezettingsoverzicht 
zoals vastgesteld bij de start per 1 januari 2016 en zijn voor 2017 verhoogd conform de cao- 
afspraken. Gebleken is dat er in de begroting van 2017 hier nog geen rekening mee is gehouden en 
dat de functienormbedragen hoger uitkomen.
Op grond van het sociaal plan zijn de medewerkers ingedeeld in de functionele schaal bij de BSWW. 
Medewerkers die in een hogere schaal waren ingedeeld dan de functionele schaal hebben de oude 
indeling in de loonschaal meegenomen naar de BSWW. Een aantal medewerkers is hierdoor met 
een hogere werkelijke schaal ingeschaald dan de functionele schaal bij de BSWW. Dit betekent een 
verhoging van de salaris- en personeelskosten op basis van de cao-afspraken met € 32.000,- en op 
basis van het sociaal plan met € 33.000,-. Dit betekent voor de begroting 2018 een verhoging van de 
salaris- en personeelskosten ter grootte van € 65.000,-.

Een belangrijke kanttekening is dat het onvoldoende duidelijk is waarom deze correctie in 
personeelskosten niet binnen de loonsom kan worden opgelost. Gezien de opmerking in de 
paragraaf bedrijfsvoering onder het kopje ‘personeel en formatie’ over het nog nader invullen van de 
vacatureruimte.

Communicatie
Na instemming van de zienswijze, zal deze schriftelijk aan het bestuur van BSWW worden 
verzonden.

FinanciSn, risico’s en indicatoren
De gemeentelijke bijdrage voor de gemeente Stichtse Vecht voor 2018 is € 1.018.000,-.

De financiele consequenties hangen af van of de raad zich kan vinden in de conceptzienswijze. Als u 
de conceptzienswijze ondersteunt, zal er nog een negatief saldo overblijven van € 17.427,- ten 
opzichte van de opgenomen bijdrage in de begroting 2018 van Stichtse Vecht.

Zoals eerder aangegeven, heeft het bestuur van BSWW besloten om een onafhankelijk onderzoek te 
laten uitvoeren naar het functioneren van de uitvoeringsorganisatie BSWW. Het is mogelijk dat de 
uitkomsten van dit onderzoek aanleiding geven tot aanpassingeii voor BSWW. Wanneer eventuele 
aanpassing van de structuur en uitvoering financiSle consequenties hebben, dan zal aan u een 
begrotingswijziging worden voorgelegd.

a
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Vervolg
Het bestuur van de BSWW zal de ingediende zienswijze tijdens de vaststelling van de ontwerp 
begroting 2018 behandelen.

6juni 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Raadsbesluit

Onderwerp
Ontwerp Begroting 2018 SWW

Begrotingswijziging
N.v.t.

Datum raadsvergadeting 
3en4juli 2017

Commissie 
20juni 2017

Registratle nummer 
2/17/113493-VB/17/08202

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
artikel 15 van de Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten; 
het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017; 
de bespreking in de commissie Bestuur en Financifen van 20 juni 2017;

Besluit
1. Vaststellen van de conceptzienswijze ontwerpbegroting 2018;
2. De definitief vastgestelde begroting 2018 BSWW betrekken bij de begroting 2018 van 

Stichtse Vecht.

4Juli 2017

Griffier Voorzitter
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