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1 Inleiding

In 2015 hebben de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal 
besloten om voor de uitvoering van de ICT-taken de bedrijfsvoeringsorganisatie ICT SAMENWERKING 
WEST-BRABANT-WEST (hierna ICT WBW) op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen op te 
richten. ICT WBW is per 1 augustus 2015 formeel gestart. Per 1 augustus 2017 is de gemeente Tholen 
tot ICT WBW toegetreden.

Het voorliggende document betreft het jaarverslag en de jaarrekening 2018 voor ICT WBW.
In het jaarverslag en de jaarrekening 2018 legt het bestuur van ICT WBW verantwoording af over de 
realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten.

Dit jaarverslag omvat een financiële weergave van 2018.
Na balansdatum hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan die noemenswaardig zijn.

De jaarrekening 2018 sluit met een saldo van €95.441
Dit saldo wordt met name verklaard door de volgende posten:

Voor de exploitatie van de oude infrastructuur bij de deelnemers is circa € 167.000 meer 
uitgegeven dan was begroot.
Het onderdeel bedrijfsvoering laat een positief resultaat zien van circa €267.000. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten met betrekking tot projecten die 1 op 1 
zijn doorbelast en lagere opleidingskosten en algemene personeelskosten.

Moerdijk, 25 maart 2019 
Secretaris,

A. Ringerwöle

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Samenwerking West-Brabant-West van 10 april 2019.

De voorzitter. De secretaris.

mevr. Dr. M.W.M. de Vries



2 Jaarverslag
Financieel overzicht 2018.

Begroting 
voor wijziging

Begroting 
na wijziging

Rekening
Afwijking tov 

begroting

2018 2018 2018 2018

Lasten
4.1 Exoloitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur € 672.000 € 1.070.000 € 1.236.769 € 166.769

Nieuwe infrastructuur € 965.787 € - € 185 € 185

Dienstverlening aan derden € - € 35.000 € 82.661 € 47.661

4.2 Bedriifsvoerinq

Kosten Personeel Primair Proces € 2.393.040 € 2.905.784 € 2.880.854 € -24.930

Directe Materiële Productiekosten € 86.628 € 146.862 € 98.833 € -48.029

Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen € 155.909 € 171.144 € 139.997 € -31.147

Materiele Overhead € 172.868 € 177.373 € 165.298 € -12.075

Onvoorzien € 30.561 € - € - € -

4.3 Nieuwe infrastructuur

Kapitaallasten € 8.120 € - € - € -
Kapitaallasten eenmalige investeringen € 53.688 € 19.592 € 19.335 € -257

4.4 Overiqe kosten

Bijz. toelagen BERM-gemeenten € 61.518 € 53.978 € 58.399 € 4.421

Totaal lasten € 4.600.118 € 4.579.733 € 4.682.331 C 102.598

__________Baten
4.1 Exoloitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur € - € - € - € -
Dienstverlening aan derden € - € 35.000 € 82.661 € -47.661

4.2 Bedriifsvoerinq

Kosten personeel primair proces € - € 235.616 € 385.680 € -150.064

Directe materiële productiekosten € - € - € 315 € -315

Materiële overhead € - € “ € ■ €

Totaal baten € . € 270.616 € 468.655 € -198.039

________ _______Saldo lasten en baten € 4.600.118 e 4.309.117 € 4.213.676 € -95.441

Bijdragen deelnemers

Bergen op Zoom € 1.815.994 € 1.447.705 € 1.425.976 € 21.729

Etten-Leur € 797.407 € 733.108 € 688.828 € 44.280

Roosendaal € 1.275.685 € 1.135.185 € 1.103.393 € 31.792

Moerdijk € 711.032 € 614.146 € 575.328 € 38.818

Tholen € - € 378.973 € 420.151 € -41.178

Totaal Baten € 4.600.118 € 4.309.117 € 4.213.676 C 95.441

I
Saldo na verdeling over deelnemers € - € iJ
Voor de analyse van de financiële afwijkingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 3.3. Overzicht van 
baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting.



2.1 Programmaverantwoording

Dienstverlening
ICT WBW is continue bezig met het ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening. Basis hiervoor 
is het verkrijgen en behouden van inzicht van wat onze deelnemers drijft en wat zij van ons 
verwachten. In 2018 is in dit kader geïnvesteerd in het bouwen en onderhouden van de relatie 
opdrachtgever-opdrachtnemer door middel van het voeren van reguliere accountgesprekken op 
verschillende niveaus. Dit heeft onder meer geleid tot een herijking van de in 2017 vastgestelde 
Producten en Dienstencatalogus, waardoor er een betere aansluiting van het dienstenaanbod op de 
vraag van onze deelnemers is verkregen. Voorts zijn wij in 2018 gaan dienstverlenen op basis van 
"service level agreements" en leggen hier maandelijks verantwoording over af door middel van 
"service level" rapportages.

Bedrijfsvoering
2018 heeft eveneens in het teken gestaan van het verder ontwikkelen en verbeteren van de 
bedrijfsvoering, mede ook naar aanleiding van veranderende wetgeving.

Informatieveiligheid: Implementatie AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet stelt 
strengere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van de AVG is per deelnemer 
een verwerkersovereenkomst afgesloten. Middels deze overeenkomst kunnen deelnemers er op 
toezien dat ICT WBW passende organisatorische en technische maatregelen treft ter bescherming 
van hun persoonsgegevens. Om aan de verantwoordelijkheid op het gebied van informatieveiligheid 
te kunnen voldoen, is ingestemd met een set van noodzakelijke acties en investeringen van ICT 
WBW. Dit heeft onder meer geleid tot een vooralsnog tijdelijke uitbreiding van de formatie om een 
inhaalslag te kunnen maken. In de loop van 2019 wordt een afweging gemaakt om al dan niet over te 
gaan tot een structurele invulling van betreffende functies (Privacy-Officer, Security-Officer, Security 
Specialist en Functionaris Gegevensbescherming).

Archief- en Informatiebeheer
Om te kunnen beoordelen of ICT WBW voldoet aan de eisen die door de archiefwetgeving aan 
intergemeentelijke organen worden gesteld, doet de archivaris jaarlijks verslag aan het bestuur over 
de staat van de informatiehuishouding. Naar aanleiding van het verslag over het jaar 2017 zijn 
voortvloeiende uit de aanbevelingen van de archivaris diverse verbeteracties vastgesteld. Het verslag 
inclusief de verbeteracties is vervolgens aangeboden aan de provincie voor een toezichtsoordeel 
Archief- en Informatiebeheer. Dit heeft geleid tot een positief oordeel, waarbij de waardering werd 
uitgesproken over de verslaglegging op het gebied van archiefbeheer in onze organisatie. 
Verschillende verbeteracties zijn inmiddels succesvol doorgevoerd (vaststelling beheerregeling 
informatiebeheer en vaststelling handboeken vervanging analoge archiefbescheiden).

Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Hiermee 
wordt de rechtspositie van medewerkers in het bedrijfsleven en gemeenten gelijkwaardiger. ICT 
WBW is volgens de VNG een zogenaamde Cao-volger (= overheidswerkgever die geen gemeente is, 
maar nu wel de CAR-UWO toepast). De VNG biedt zogenaamde Cao-volgers de mogelijkheid zich aan 
te melden bij de VNG vooreen aansluitingsovereenkomst. ICT WBW heeft van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt, waardoor ICT WBW per 1-1-2020 automatisch de Cao voor gemeenten volgt.



Ontwikkelingen
Schaalvergroting: Nieuwe deelnemers
Na de toetreding van de gemeente Tholen in 2017 was er begin 2018 sprake van een mogelijke 
toetreding van de gemeente Steenbergen. De gemeente Steenbergen heeft uiteindelijk gekozen voor 
een andere optie. Daarnaast stond 2018 vol in het teken van een verkenning van de mogelijke 
toetreding van het Werkplein Hart van West Brabant. Op basis van een intentieovereenkomst is in 
juni 2018 een gezamenlijk traject gestart tot toetreding van het Werkplein als "buitengewoon" 
deelnemer. Een formeel verzoek tot toetreding is ontvangen op 20 december 2018. Dit verzoek is 
vervolgens voorgelegd aan de deelnemers voor de hiervoor benodigde besluitvorming, gericht op de 
toetreding van het Werkplein als "buitengewoon" deelnemer per 1 april 2019.

Evaluatie governance & GR
In maart 2018 is gestart met een evaluatie van de governance van ICT WBW. De uitkomsten hiervan 
en de hierop volgende te nemen besluiten zijn uiteraard van invloed op de huidige werking van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie. De bevindingen van het onderzoek duiden vooral op onduidelijkheden 
over het gezamenlijke doel (wat willen de gemeenten bereiken), de hierbij behorende verdeling van 
verantwoordelijkheden (wie is waar verantwoordelijk voor: visie, beleid, uitvoering en beheer), taken 
en bevoegdheden. Ter verbetering van de governance zijn verschillende opties aangereikt.
Deze opties zijn vooralsnog voor kennisgeving aangenomen in afwachting van de resultaten van de 
begin 2019 te starten brede evaluatie van de GR, waarbij tevens ingezoomd wordt op de ambities 
van deelnemers en de toekomst voor de samenwerking op ICT-gebied. Besluitvorming op basis van 
de resultaten van deze evaluatie is gepland in juli 2019.

Nieuwe infrastructuur
ICT WBW is de uitvoeringsdienst die voor haar deelnemers het technisch beheer uitvoert van de ICT- 
omgeving. De huidige gemeentelijke infrastructuren zijn verouderd en aan vervanging toe. Dat is de 
aanleiding geweest om in 2017 een sourcingvisie op te stellen en te besluiten de infrastructuur niet 
meer zelf aan te schaffen maar als dienst af te nemen uit de markt. Het realiseren van de "Nieuwe 
Infrastructuur" of beter "Infrastructuurdiensten" omvat meer dan alleen het uitvoeren van een 
Europese aanbesteding die leidt tot een te selecteren marktpartij voor de beoogde diensten. Parallel 
hieraan dienen ICT WBW en de deelnemende gemeenten de nodige voorbereidingen te treffen. Om 
één en ander in samenhang op te kunnen pakken is gekozen voor een programmatische aanpak. 
Besloten is hiertoe een programmamanager aan te stellen. De hiervoor benodigde middelen zijn 
opgenomen in de 2“*® berap 2018 (vastgesteld) en de 1*^® begrotingswijzing 2019 (voor zienswijze 
aangeboden aan deelnemende gemeenten). De inzet is erop gericht dat alle deelnemers uiterlijk 
eind 2021 gebruik (kunnen) maken van af te nemen infrastructuurdiensten.

2.2 De paragrafen

Conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de verslaglegging 
een aantal paragrafen te worden opgenomen. Deze verplichte paragrafen zijn:

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Bedrijfsvoering 
Onderhoud kapitaalgoederen 
Financiering
Lokale Heffingen (niet van toepassing voor GR ICT WBW)
Verbonden partijen (niet van toepassing voor GR ICT WBW)
Grondbeleid (niet van toepassing voor GR ICT WBW)

Een aantal van deze paragrafen is niet van toepassing voor ICT WBW. Deze paragrafen zijn daarom 
niet opgenomen. De resterende paragrafen zijn hieronder nader uitgewerkt.



2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de 
organisatie in staat is om tegenvallers op te vangen. Om dat te kunnen beoordelen is inzicht nodig in 
de omvang en achtergronden van de aanwezige risico's en de aanwezige weerstandscapaciteit.

Risico's
In het kader van risicomanagement is het belangrijk om minimaal één keer per jaar de belangrijkste 
risico's te inventariseren. In 2018 heeft een risico-inventarisatie plaatsgevonden. De inventarisatie is 
gericht op het beheersen van risico's door inzichteiijk te maken welke risico's ICT WBW loopt en 
welke beheersmaatregelen uitgevoerd worden of moeten worden ter vermijding/vermindering 
daarvan. Per risico wordt aangegeven op welke wijze het risico wordt uitgesloten dan wel zo beperkt 
mogelijk wordt gehouden. Hieronder worden de belangrijkste risico's nader toegelicht.

Imagorisico
De voornaamste risico's waarmee ICT WBW te maken heeft liggen op het vlak van het niet (kunnen) 
voldoen aan de verwachtingen van deelnemers. In feite is hiermee vooral sprake van imago-risico.

Om dit risico zoveel mogelijk te beperken zijn/worden de volgende maatregelen getroffen.
1. Het managen van verwachtingen door middel van:

a. het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst per deelnemer;
b. het vaststellen en periodiek actualiseren van een productdienstencatalogus;
c. het dienstverlenen op basis van service level agreements en hierover verantwoording 

afleggen door middel van service level rapporten;
d. een projectmatige aanpak bij grote wijzigingen;
e. het structureel onderhouden van contacten op alle niveaus: strategisch (bestuursoverleg, 

directieoverleg, individuele adviesdiensten omtrent ontwikkelingen), tactisch (regulier 
accountoverleg) en operationeel (regulier operationeel overleg).

2. Het programmatisch realiseren van de afname van nieuwe infrastructuurdiensten inclusief 
bijbehorende regie door middel van:

a. het aantrekken van een programmamanager;
b. het inrichten van een hiervoor specifieke projectorganisatie;
c. het adviseren van deelnemers over het treffen van eventuele maatregelen om in de 

tussentijd nog optimaal gebruik te kunnen maken van de eigen ICT-infrastructuur;
d. het herijken van de businesscase om te kunnen beoordelen of de gewenste ontwikkeling 

binnen de gestelde kaders kan worden gerealiseerd;
e. Het tussentijds informeren en in het proces meenemen van de deelnemers op 

verschillende niveaus.

Veiligheidsrisico
Het veiligheidsrisico betreft het niet of onvoldoende kunnen voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving en de eisen voor informatiebeveiliging zoals die gesteld worden door de 
deelnemende gemeenten en vastgelegd zijn in de verwerkersovereenkomsten.

Om dit risico zoveel mogelijk te beperken zijn de volgende maatregelen getroffen:
1. Om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen is extra personeel ingezet. Dit heeft geleid tot de 

invulling van de volgende functies:
a. Functionaris Gegevensbescherming;
b. Security Officer;
c. Security specialist;
d. Privacy Officer.



2. De uitvoering van een op de beheersing van dit risico toegespitst stappenplan, waarvan 2 x 
per jaar de voortgang wordt gerapporteerd aan directie en bestuur. De mogelijkheid bestaat 
dat dit stappenplan leidt tot de noodzaak van een aantal technische maatregelen, welke van 
gemeenten aanvullende middelen vereisen. Het hiermee gemoeide bedrag verschilt per 
gemeente, mede afhankelijk van de reeds in de afgelopen jaren verrichte investeringen.

Bedrijfsvoeringsrisico
Dit risico behelst het niet kunnen leveren van de overeengekomen dienstverlening a.g.v. een hoog 
ziekteverzuim. In 2018 is er sprake geweest van 4 langdurig zieken (niet werk gerelateerd). Een 
gedeelte van dit ziekteverzuim zet door in 2019. Deze situatie zal naar verwachting leiden tot hogere 
kosten voor het inhuren van personeel om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen 
continueren. De kosten hiervan worden ingeschat op € 100.000.

Om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken reageert het management direct op 
ziektemeldingen. Langdurig verzuim krijgt extra aandacht door middel van zorgvuldig ingezette re- 
integratieprocessen.

Weerstandsvermogen
ICT WBW beschikt niet over eigen vermogen en heeft daardoor geen mogelijkheden om zelf 
eventuele tegenvallers op te vangen. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten volledig garant 
staan voor de kosten van (financiële) tegenvallers.
Overigens is de algemene lijn bij de gemeenten in de regio West-Brabant ten aanzien van verbonden 
partijen dat het niet wenselijk is dat die partijen een ruim eigen vermogen opbouwen.
In principe fungeren de deelnemers als achtervang voor het opvangen van financiële tekorten. Dit 
risico dienen zij dus zelf af te dekken.

Financiële kengetallen
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing dient een set van vijf financiële kengetallen 
opgenomen te worden. Dit zijn kengetallen voor; de netto schuldquote, solvabiliteitsratio, 
structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. De laatste twee zijn voor ICT 
WBW niet van toepassing.

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting 
of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie. Hoewel kengetallen 
vooral zijn ingevoerd voor gemeenten zodat zij zich onderling kunnen vergelijken op hun financiële 
positie, volgen gemeenschappelijke regelingen ook het BBV. Er is geen externe norm voor de 
kengetallen vastgelegd.

In de onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen opgenomen die van toepassing zijn op 
ICT WBW.

Kengetallen Jaarrekening
2017

Begroting
2018

Jaarrekening
2018

Netto schuldquote 1,49% 71,97% 1,88%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen n.v.t n.v.t. 1,88%
Solvabiliteitsratio 0% 0% 0%
Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0%
Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t.



Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke 
regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en 
de aflossingen op de exploitatie. Hoe lager de netto schuldquote hoe beter.

De netto schuldquote van 1,88% geeft aan dat ICT WBW nagenoeg geen schuld heeft. ICT WBW heeft 
geen vaste geldleningen afgesloten. In de begroting 2018 werd er nog rekening mee gehouden dat 
ICT WBW een geldlening moest gaan afsluiten om de investeringen in de nieuwe infrastructuur te 
kunnen financieren. Vanwege een vertraging in de uitvoering van deze investeringsplannen, was het 
afsluiten van lening nog niet nodig.

Solvabiliteitsratio
Het kengetal solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin een gemeenschappelijke regeling in 
staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het 
eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Aangezien ICT WBW geen eigen vermogen heeft bedraagt de solvabiliteitsratio 0%. In het geval van 
de GR ICT WBW is beslist dat deze geen reserves mag opbouwen. De deelnemende gemeenten staan 
volledig garant voor de kosten van (eventuele) tegenvallers. Een positief dan wel negatief resultaat 
wordt verrekend met de (voorschotbedragen van de) deelnemende gemeenten.

Structurele exploitatieruimte
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger 
zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in 
evenwicht zijn.

De uitkomst van 0% geeft aan dat de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Dit is een gevolg 
van de financieringsconstructie die ICT WBW hanteert. De deelnemende gemeenten staan garant om 
alle kosten (dus ook eventuele tekorten) van ICT WBW af te dekken en indien er sprake is van een 
overschot wordt dit ook verrekend met die deelnemers. In het geval dat er in enig jaar incidentele 
lasten zijn, staan hier dus voor hetzelfde bedrag aan incidentele baten tegenover.

Beoordeling kengetallen
De waarde van de kengetallen van ICT WBW is enigszins beperkt vanwege de afspraken die in de 
gemeenschappelijke regeling zijn gemaakt over de financiering van ICT WBW. Zo worden eventuele 
overschotten of tekorten direct verrekend met de bijdragen van de deelnemende gemeenten, 
mogen geen reserves worden opgebouwd en heeft ICT WBW nog geen langlopende geldleningen 
aangetrokken.



2.2.2 Bedrijfsvoering
In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering 
weergegeven.

Personeel en organisatie
Van de formatie is circa 37 fte toe te rekenen aan de bedrijfsvoering voor de ICT ondersteuning aan 
de deelnemende gemeenten. Van deze formatieruimte was eind 2018 circa 30 fte vast ingevuld. De 
resterende ruimte is met het oog op de te realiseren taakstelling en ontwikkelingen vooralsnog 
flexibel ingezet.

Het ziekteverzuim binnen ICT WBW tot en met het 4'“® kwartaal 2018 lag op 10,5 %. Dit is inclusief 
langdurig ziekteverzuim bij 3 medewerkers. Het kortdurend ziekteverzuim bedroeg 0,7 %. Het 
landelijk gemiddelde voor het openbaar bestuur ligt op 5% (bron: CBS, 3de kwartaal 2018).
Binnen de kaders van de mogelijkheden wordt gewerkt aan een zo laag mogelijk ziekteverzuim door 
goed oog te houden op werkomstandigheden en werkhoeveelheid en, zo nodig, persoonlijke 
coaching/begeleiding (indien nodig ook met inzet van bedrijfsarts of andere hulpinstanties).

Planning en control
In de financiële verordening is vastgelegd dat er jaarlijks naast de begroting en rekening twee 
tussentijdse rapportages zullen worden opgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Voor de 
jaarlijks op te stellen jaarrekening gelden de gebruikelijke regels met betrekking tot getrouwheid en 
rechtmatigheid. In 2018 zijn door het bestuur de jaarstukken 2017, de begroting 2019 en de l’*® en 
2"*® bestuursrapportage 2018 vastgesteld. De jaarrekening wordt door een onafhankelijke accountant 
gecontroleerd. In 2016 is met Baker Tilly Berk een overeenkomst voor de controle van de 
jaarrekening tot en met het verantwoordingsjaar 2018 afgesloten.

Financiën en administratie
De financiële administratie en personeels- en salarisadministratie worden door de gemeente 
Moerdijk verzorgd. Er wordt gebruik gemaakt van de systemen en applicaties die hiervoor in 
Moerdijk reeds beschikbaar zijn.
In 2016 is door BDO Accountants & Belastingadviseurs onderzocht wat de invoering van de 
vennootschapsbelastingplicht (vpb) betekent voor ICT-WBW. BDO concludeerde toen dat de 
activiteiten van ICT WBW niet kwalificeren als onderneming in fiscale zin.
ICT WBW heeft het standpunt ingenomen dat zij niet belastingplichtig is voor de vpb en heeft haar 
standpunt over de vpb-positie van ICT WBW ter afstemming aan de Belastingdienst voorgelegd. 
Uitkomst van deze afstemming is dat ICT WBW vooralsnog niet belastingplichtig is voor de vpb.
Er wordt jaarlijks gemonitord in hoeverre de feiten en omstandigheden rond de activiteiten van ICT 
WBW wijzigen. Met name als overschotten worden gerealiseerd op de dienstverlening aan derden 
bestaat een risico op vpb-plicht. Van overschotten is in 2018 geen sprake en voor 2019 wordt met de 
voorgenomen toetreding van de Werkplein Hart van West Brabant dit risico verkleind.

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de kapitaalgoederen die ICT WBW nodig heeft om haar 
diensten te kunnen leveren.

Huisvesting
ICT WBW is gehuisvest in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk. Gemeente Moerdijk brengt 
hiervoor overeenkomstig afspraken kosten in rekening. In 2018 is € 108.902 in rekening gebracht. Dit 
is conform het bedrag wat in de begroting is opgenomen.



2.2.4 Financiering
In deze paragraaf wordt ingegaan op de wijze waarop ICT WBW de benodigde geldmiddelen aantrekt 
en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt.

De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de 
Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Daarnaast zijn in de Financiële verordening GR 
ICT WBW 2018 enkele nadere regels opgenomen hoe om te gaan met de financieringsfunctie.

Voor ICT WBW is de financieringsfunctie zeer beperkt. ICT WBW heeft namelijk geen roodstand- 
faciliteit bij de BNG Bank en sinds de invoering van het schatkistbankieren moeten eventuele 
overtollige liquide middelen naar's Rijks schatkist bij het ministerie van Financiën worden 
afgeroomd.

Voor het renterisico worden twee normen onderscheiden; de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Er 
dient binnen deze normen geopereerd te worden.

Kasgeldlimiet
Ter beperking van het renterisico op schulden met een looptijd korter dan één jaar heeft de 
wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen, dat fluctuaties van de korte rente direct 
een grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De totale netto-vlottende schuld 
mag maximaal 8,2% van het totaal van de lasten van de begroting zijn.

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2018 ziet er als volgt uit:
Begrotingstotaal 2018: € 4.579.733
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%): € 375.538

De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat ICT WBW aan kortlopende kredieten zou mogen 
aantrekken. In 2018 is geen kortlopend geld aangetrokken, waardoor de norm niet is overschreden.
In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 24, lid 9, vastgelegd dat de gemeenten er steeds zorg 
voor zullen dragen dat ICT WBW te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn 
verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld (schuld met een 
rente typische looptijd van één jaar of langer). ICT WBW heeft geen leningen afgesloten, zodat 
overschrijding van de risiconorm niet aan de orde is.



3 Jaarrekening 2018 Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT WBW
In overeenstemming met artikel 24, lid 3 van het BBV bestaat de jaarrekening uit:
• de balans en de toelichting op de balans;
• het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting.

3.1 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het BBV, de 
gemeenschappelijke regeling ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST en de financiële regelingen 
die het bestuur heeft vastgesteld, waaronder de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanspost anders is vermeld zijn de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's 
die hun oorsprong vinden na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij 
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans
De balans kent activa en passiva. De activa geeft inzicht in bezittingen en de passiva geeft aan hoe 
het vermogen van de organisatie is opgebouwd.

Activa
Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij bestemd 
zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeenschappelijke regeling al dan niet 
duurzaam te dienen.

Vaste activa
Onder vaste activa vallen immateriële vaste activa, materiële vaste activa en financiële vaste activa. 
Bij ICT WBW is in 2018 alleen sprake van materiële vaste activa.

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In 
die gevallen wordt op het netto investeringsbedrag afgeschreven.

Als afschrijvingstermijn wordt 5 jaar aangehouden, waarbij de afschrijving start in het jaar volgend op 
het jaar van investering. Op investeringen tot 2016 wordt de lineaire afschrijvingsmethode 
gehanteerd. Op investeringen vanaf 2016 wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd, 
zoals vastgelegd in de begroting 2017.

Vlottende activa
Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden (niet van toepassing bij ICT 
WBW), de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, de liquide middelen en de 
overlopende activa. De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Passiva
Onder passiva wordt het vermogen van de organisatie aangeduid, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt in vaste en vlottende passiva.
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Vaste passiva
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen (niet van toepassing bij 
ICT WBW), de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer (niet van toepassing bij ICT WBW).

ICT WBW beschikt niet over eigen vermogen. In het geval van ICT WBW is beslist dat deze geen 
reserves mag opbouwen en dat de deelnemende gemeenten garant staan voor de kosten van 
(eventuele) tegenvallers.

Voorzieningen zijn gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met een 
rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende passiva.

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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3.2 De balans en de toelichting op de balans 
Balans per 31 december 2018

Activa

Vaste activa 
Materiële vaste activa

31 december 2018

Passiva

Vaste passiva

31 december 2017

Investeringen met een economisch nut € 149.295 € 121.508
Totaal materiële vaste activa € 149.295 € 121.508

TOTAAL VASTE ACTIVA € 149.295 € 121.508

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen € 576.469 € 133.053
Rekening-courant verhouding met het Rijk € 141.063 € 943.408
Over!ge vorderi ngen € 22.756 € -

Totaal idtnttbwen met een rénMIVDisdw htODtllAorter dan één iaar € 740JI89 e 1.076.46“

Liquide middelen
Banksaldi € 58.086 € 249.984
Totaal liquide middelen e 58.086 € 249.984

Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen dieten laste van 
volgende begrotingsiaren komen € 252.300 € 170.120

Totaal overlooandc activa e 252300 e 170.120

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA e 1.050.674 € 1.496365

TOTAAL ACTIVA e 1.199.969 € 1.618.074

_____________________________________________________
31 december 2018 31 december 2017 |

Voorzie nimten € 61.416 € 61.416

TOTAAL VASTE PASSIVA € 61.416 € 61.416

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Overige schulden € 463.773 € 766.885
Totaal netto-vlottende schulden € 463.773 € 766385

Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar tijn opgebouwd en die in een volgend
begrofngsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende € 674.780 € 784.157
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Overigevooruit ontvangen bedragen dieten batevan het volgende begrotingsjaar komen € - € 5.616

Totaal overlopende passiva e 674.780 € 789.773

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA e 1.138.553 € 1.SS6.65S

TOTAAL PASSIVA e 1.199.969 € 1.618.074
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3.2.1 Toelichting op de balans
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillende balansposten.

Vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 
2018.

Boekwaarde Investeringen Des- Afschrijvingen Bijdragen Afwaar- Boekwaarde
1 januari 2018 invest. 2018 van derden deringen 31 december

2018 2018 2018 2018 2018

Overige materiële vaste activa € 121.508 € 66.000 € € 38.214 € € € 149.295

Totaal € 121.508 e 66.000 € € 38.214 1 € € T 149.295

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn investeringen (uitgaven) met meerjarig nut die in meerdere jaren worden 
afgeschreven. De investering bij ICT WBW is te kwalificeren als een investering met een economisch 
nut (is verhandelbaar).

Volgens het investeringsschema in de oorspronkelijke begroting was voor 2018 een investering in de 
nieuwe infrastructuur voorzien van afgerond € 3,8 miljoen.
Met name door het eerst opstellen van een sourcing en cloud strategie is de aanbesteding en 
aanschaf van de nieuwe infrastructuur aanzienlijk vertraagd.

De uitgaven die in het kader van deze investering in 2018 zijn gedaan, betreffen 
voorbereidingskosten. In 2018 is € 66.000 besteed aan begeleiding in de aanbesteding van de nieuwe 
infrastructuur.

De staat van activa is opgenomen in bijlage 2.

Vlottende activa
Bij ICT WBW gaat het om uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, liquide 
middelen en overlopende activa.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

Boekwaarde
31 december 2018

Boekwaarde
31 december 2017

Vorderingen op openbare lichamen € 576.469 € 133.053
Rekening-courant verhouding met het Rijk € 141.063 € 943.408

Overige vorderingen € 22.756 € -
Totaal uitzettingen met looptijd < één jaar € 740.289 € 1.076.461

Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft voornamelijk vorderingen op de gemeente Etten-Leur voor geleverde diensten die in 
december zijn gefactureerd (circa € 500.000) en een vordering op de Belastingdienst (circa € 76.500) 
in verband met de teruggevraagde btw op de betaalde facturen. Van de gemeente Etten-Leur en de 
Belastingdienst is in 2019 de betaling ontvangen en zijn daarmee de vorderingen volledig 
afgewikkeld.
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Rekening-courant verhouding met het Rijk
De post rekening-courant verhouding met het Rijk wordt onderscheiden in:

Schatkistbankieren 
Rekening-courant verhouding met het Rijk

Boekwaarde Boekwaarde
31 december 2018 31 december 2017

€ 141.063 € 943.408
€ 141.063 € 943.408

Schatkistbankieren
Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden.
Vanaf dat moment zijn decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen, verplicht 
om hun overtollige (liquide] middelen in de schatkist bij het ministerie van Financiën aan te houden.

Hierbij is wel sprake van een drempelwaarde. Dat is een bedrag (afhankelijk van de omvang van de 
begroting) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor ICT WBW is 
de drempel voor 2018 € 250.000. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het 
drempelbedrag van € 250.000 uitgaan in de schatkist te worden aangehouden.

In onderstaande tabel is te zien wat de ruimte onder of overschrijding van het drempelbedrag 
schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2018 is geweest. In 2018 is het drempelbedrag niet 
overschreden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
1 Verslagjaar

ii) Drempelbedrag € 250.000

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's

(2) Rijks schatkist aangehouden 
middelen

€ 117.673 € 109.143 € 138.806 € 110.201

(3a) = (l)>(2) Ruimte onder het drempelbedrag
132.327 140.857 111.194 139.799

(3b) = (2)>(l) Overschrijding van het 
drempelbedrag € - € - € C

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar € 4.600.118

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen € 4.600.118

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat 
de € 500 miljoen te boven gaat

C 4.100.118

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van €250.000

Drempelbedrag C 250.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's Rijks

(Sa) schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

€ 10.590.576 € 9.932.029 C 12.770.138 € 10.138.485

(5b) Dagen in het kwartaal 90 91 92 92

(2)-(Sa)/(Sb) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden middelen € 117.673 € 109.143 € 138.806 € 110.201
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Liquide middeien
De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

Boekwaarde
31 december 2018

Boekwaarde
31 december 2017

Banksaldo € 58.086 € 249.984
Totaal liquide middelen € 58.086 € 249.984

Overlopende activa
De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

Overige nog te ontvangen bedragen 
Vooruit betaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen
Totaal overlopende activa

Boekwaarde 
31 december 2018

Boekwaarde
31 december 2017

€ 97.445 € 68.812

€ 154.854 € 101.309

€ 252.300 € 170.120

Onder de overlopende activa is onder andere opgenomen de nog te ontvangen bedragen van de 
gemeente Etten-Leur en Werkplein voor geleverde diensten die per balansdatum nog niet zijn 
gefactureerd (circa €46.000). Daarnaast dient de gemeente Tholen in verband met de afrekening van 
de deelnemersbijdragen nog een bedrag van circa €45.000 te betalen.

In 2018 betaalden we al voor circa € 155.000 aan facturen die betrekking hebben op 2019. Dit zijn 
facturen voor onder andere onderhoudsabonnementen en licenties die al wel in 2018 zijn 
ontvangen, maar die ten laste van het begrotingsjaar 2019 komen.

Vaste passiva
Voorzieningen
De post voorzieningen wordt onderscheiden in:

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Totaal voorzieningen

Boekwaarde Boekwaarde
31 december 2018 31 december 2017

€ 61.416 € 61.416
€ 61.416 € 61.416

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het jaar 2018.

Naam voorziening Saldo
1 januari 2018

Toevoegingen Vrijgevallen
bedragen

Aanwendingen Saldo
31 december 2018

Voorziening spaarverlof personeel € 61.416 € 61.416
Totaal voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico's € 61.416 € € € € 61.416

Dit betreft een voor een medewerker opgebouwde voorziening spaarverlof. De voorziening is in 2016 
overgedragen door de gemeente Etten-Leur.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva vallen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd 
korter dan één jaar (onder andere schulden met een looptijd korter dan één jaar) en de overlopende 
passiva.
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Schulden met een looptijd korter dan één jaar
De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in:

Overige schulden
Totaal netto vlottende schulden

Boekwaarde Boekwaarde
31 december 2018 31 december 2017

€ 463.773 € 766.885
€ 463.773 € 766.885

Onder de overige schulden zijn de crediteuren opgenomen. Aan het einde van het jaar worden zoals 
gebruikelijk een groot aantal facturen voor geleverde diensten en materialen ontvangen en verwerkt. 
De facturen komen ten laste van het begrotingsjaar 2018, maar de betaling vindt echter pas plaats in 
2019. In het saldo van de overige schulden zit onder andere afdrachten aan de belastingdienst 
(€132.000) en ABP (€26.000).

Overlopende passiva
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en 
die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het 
volgende begrotingsjaar komen 

Totaal overlopende passiva

Boekwaarde
31 december 2018

Boekwaarde
31 december 2017

€ 674.780 € 784.157

€ 0 € 5.616

€ 674.780 € 789.773

In de volgende tabel is de specificatie van de boekwaarde op 31 december 2018 opgenomen.

Overlopende passiva Saldo
31 december 2018

Verplichtingen geleverde diensten en materialen € 84.121

Uitbetaling/ verrekening salarissen € -410

Verrekening resultaat 2018
Gemeente Bergen op Zoom € 274.002
Gemeente Etten-Leur € 86.692
Gemeente Moerdijk € 126.071
Gemeente Roosendaal € 104.304
Totaal overlopende passiva € 674.780

Onder de overlopende passiva zijn de verplichtingen (circa €84.000) opgenomen aan externe partijen 
voor diensten en materialen die wel in 2018 zijn geleverd, maar waarvoor de factuur pas in 2019 is of 
wordt ontvangen.

Daarnaast is onder de overlopende passiva de verrekening van het positief netto resultaat 2018 met 
de deelnemende gemeenten opgenomen, met uitzondering van de gemeente Tholen. De gemeente 
Tholen moet - ten opzichte van het betaalde voorschot - nog een deel van de verschuldigde 
deelnemersbijdrage betalen. Dat bedrag is onder de overlopende activa opgenomen.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
ICT WBW is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans 
blijkende, financiële verplichtingen. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste van deze 
verplichtingen:
• Huisvesting locatie gemeentehuis Moerdijk, circa € 109.000 per jaar.
• Voor de ondersteunende diensten financiën, personeel en organisatie, salarisadministratie, 

communicatie en archiefbeheer wordt aan de gemeente Moerdijk een bedrag van circa
€ 133.000 per jaar betaald.

3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting
De indeling van het overzicht van baten en lasten 2018 is identiek aan de indeling van de begroting 
2018 en bestaat uit de volgende onderdelen :
• 4.1 Exploitatie oude en nieuwe ICT infrastructuur;
• 4.2 Bedrijfsvoering (PIOFACH-taken, loonkosten, overige bedrijfsvoeringskosten en onvoorzien);
• 4.3 Nieuwe infrastructuur (kapitaallasten investeringen);
• 4.4 Overige kosten (toelagen BERM-gemeenten).

De bedragen in de kolom Begroting voor wijziging 2018 in het overzicht van baten en lasten 2018 zijn 
de ramingen uit de oorspronkelijke begroting 2018 (10 Juli 2017 vastgesteld door het bestuur).
Het bestuur heeft op de begroting 2018 drie begrotingswijzigingen vastgesteld.

De 1**® begrotingswijzing 2018 is door het bestuur vastgesteld op 6 oktober 2017.
De 2*’® begrotingswijziging 2018 is door het bestuur vastgesteid op 29 Januari 2018.
De begrotingswijziging 2018 is door het bestuur vastgesteid op 15 november 2018.

In het overzicht van overzicht van baten en lasten 2018 ontbreken het overzicht van gerealiseerde 
algemene dekkingsmiddelen, het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en de 
werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, omdat deze onderdelen niet van toepassing 
zijn voor ICT WBW.
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3.3.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting
Begroting 

voor wijziging

2018

Begroting 
na wijziging

2018

Rekening

2018

Afwijking tov 
begroting

2018

Lasten
Exoloitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur € 672.000 € 1.070.000 € 1.236.769 € 166.769
Nieuwe infrastructuur € 965.787 € - € 185 € 185
Dienstverlening aan derden € - € 35.000 € 82.661 € 47.661

±2 Bedrijfsvoering

Kosten Personeel Primair Proces € 2.393.040 € 2.905.784 € 2.880.854 € -24.930
Directe Materiële Productiekosten € 86.628 € 146.862 € 98.833 € -48.029
Kosten bedrijfsvoering en onderst, processen € 155.909 € 171.144 € 139.997 € -31.147
Materiele Overhead € 172.868 € 177.373 € 165.298 € -12.075

Onvoorzien € 30.561 € - € - € -

M Nieuwe infrastructuur

Kapitaallasten € 8.120 € - € - € -
Kapitaallasten eenmalige investeringen € 53.688 € 19.592 € 19.335 € -257

4A Overige kosten

Bijz. toelagen BERM-gemeenten € 61.518 € 53.978 € 58.399 € 4.421

Totaal lasten € 4.600.118 € 4.579.733 € 4.682.331 C 102.598

Baten
éil Exoloitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur € - € - € - € -
Dienstverlening aan derden € - € 35.000 € 82.661 € -47.661

±2 Bedrijfsvoering

Kosten personeel primair proces € - € 235.616 € 385.680 € -150.064
Directe materiële productiekosten € - € - € 315 € -315

Materiële overhead € - € - € “ € -

Totaal baten € - € 270.616 e 468.655 e -198.039

Saldo lasten en baten € 4.600.118 € 4.309.117 e 4.213.676 c -95.441

Bijdragen deelnemers

Bergen op Zoom € 1.815.994 € 1.447.705 € 1.425.976 € 21.729

Etten-Leur € 797.407 € 733.108 € 688.828 € 44.280

Roosendaal € 1.275.685 € 1.135.185 € 1.103.393 € 31.792

Moerdijk € 711.032 € 614.146 € 575.328 € 38.818

Tholen € - € 378.973 € 420.151 € -41.178

1 Totaal Baten € 4.600.118 € 4.309.117 € 4.213.676 € 95.441

Saldo na verdeling over deelnemers € - € -
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3.3.2 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de jaarrekening
Hieronder wordt een analyse op hoofdlijnen van de afwijkingen tussen de begroting 2018 na 
wijziging en de realisatie per onderdeel gegeven.

Onderdeel 4.1 Exploitatie oude en nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur
In 2018 was hoofdzakelijk sprake van onderhoud en exploitatie van de oude infrastructuur. Dus de 
infrastructuur die bij de vijf deelnemende gemeenten al aanwezig was vóór de samenwerking. 
Deze kosten worden centraal door ICT WBW betaald en verantwoord, identiek aan de werkwijze in 
2017. De gemaakte kosten worden één-op-één doorberekend aan de desbetreffende deelnemers, 
hier is geen specifieke verdeelsleutel op van toepassing.

In onderstaande tabel staat de verdeling van het onderdeel oude infrastructuur per deelnemende 
gemeente.

Deelnemer Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018

Lasten

Bergen op Zoom € 335.000 € 393.332 € 58.332

Etten-Leur € 200.000 € 254.915 € 54.915

Roosendaal € 300.000 € 325.525 € 25.525

Moerdijk € 150.000 € 164.742 € 14.742

Tholen € 85.000 € 98.254 € 13.254

Totaal lasten € 1.070.000 € 1.236.769 € 166.769

Totaal baten 1 € 1 € 1 €

Saldo deelnemers € 1.070.000 € 1.236.769 € 166.769

Door de vertraging in de aanschaf van de nieuwe infrastructuur dient de oude apparatuur bij de 
deelnemers langer in gebruik te blijven. Enerzijds zullen de (oude) exploitatiekosten langer 
doorlopen en anderzijds kunnen tussentijdse investeringen in de oude infrastructuur noodzakelijk 
zijn. In de 2**® bestuursrapportage 2018 werd reeds een tekort van € 120.000 als prognose van het 
eindresultaat gegeven.

Nieuwe infrastructuur
Voor het onderhoud en de exploitatie van de nieuwe (gezamenlijke) infrastructuur was in de 
oorspronkelijke begroting 2018 een budget opgenomen van circa € 966.000. Dit budget is in de 
3'*® begrotingswijziging 2018 afgeraamd. Vanwege de vertraging van de investering in de nieuwe 
infrastructuur zijn er in 2018 nagenoeg geen uitgaven gedaan.

Dienstverlening aan derden
Bij de start van de ICT samenwerking op 1 augustus 2015 liepen er contracten tussen de gemeente 
Etten-Leur en enkele derden-partijen voor de ICT dienstverlening. Vanaf de startdatum voert 
ICT WBW deze diensten voor een deel uit. Het gaat nu nog om ICT dienstverlening aan de GR Regio 
West-Brabant (RWB), GR Werkplein Hart van West-Brabant en het Zorg- en Veiligheidshuis De 
Markiezaten (ZVH). De gemaakte kosten voor deze partijen zijn volledig aan hen doorbelast.
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Onderdeel 4.2 Bedrijfsvoering
De kosten voor de bedrijfsvoering bestaan uit:
• kosten voor personeel (vast en inhuur);
• directe materiële productiekosten;
• kosten bedrijfsvoering en ondersteunende processen (personele overhead);
• materiële overhead;
• post onvoorzien.
Per onderdeel zullen de (significante) afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. 

Personeel (vast en inhuur)
In de volgende tabel staan de begrote, gerealiseerde en het saldo van baten en lasten van het 
onderdeel personeel. Daarnaast staat (ter indicatie) in de laatste kolom de prognose die is afgegeven 
bij de bestuursrapportage (berap) 2018. Het betrof hier een prognose die niet vertaald is in een 
begrotingswijziging.

Personeel Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018 Prognose saldo 
2‘ berap 2018

Lasten

Salariskosten (vast en inhuur) € 2.708.110 € 2.761.048 € 52.938 € 173.302

Opleidingskosten € 72.222 € 32.723 € -39.499 € -40.000

Algemene personeelskosten € 125.452 € 87.083 € -38.369 € -30.178

Totaal lasten € 2.905.784 € 2.880.854 € -24.930 € 103.124

Baten L_._...._______ J L___________

Overige bijdragen deelnemers € - € 95.469 € -95.469

Overige ontvangsten € 235.616 € 290.210 € -54.594 € -20.700

Totaal baten € 235.616 € 385.680 € -150.064 € -20.700

Saldo € 2.670.168 € 2.495.174 € -174.994 € 82.424

De personele formatie van ICT WBW was in de begroting 2018 (na wijziging) geraamd op circa 37 fte. 
Van deze formatie van eind 2018 circa 30 fte ingevuld. De overige fte is ingezet als flexibele schil.

In de begroting is voor de personeelskosten uitgegaan van een totaalsaldo (lasten-baten) van circa 
€2.670.000. Uiteindeiijk blijkt dit circa € 175.000 lager uit te vallen. De belangrijkste oorzaken van 
deze (positieve) afwijking zijn:

circa € 78.000 lagere opleidingskosten en algemene personeelskosten. Dit was reeds in de 2® 
berap geprognotiseerd;
circa € 53.000 hogere salariskosten met hiertegenover circa € 150.000 meer inkomsten met 
betrekking tot enkele projecten die 1 op 1 zijn afgerekend met o.a. het Werkplein en de 
gemeente Etten-Leur. Per saldo dus een voordeel van ca. €97.000.
In de 2® berap werd voor deze posten per saldo nog een nadeel geprognotiseerd van circa 
€153.000. Ten opzichte van die prognose zijn er uiteindelijk meer inkomsten uit projecten 
gerealiseerd en heeft er minder inhuur plaatsgevonden dan gepland. Dit is voornamelijk toe 
te schrijven aan het feit dat de invulling van de benodigde (tijdelijke) formatie voor enerzijds 
de inhaalslag op het gebied van informatieveiligheid en anderzijds de opzet en uitvoering van 
het programma "Nieuwe Infrastructuur" meer tijd in beslag genomen heeft dan gepland.

Directe materiële kosten
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel directe materiële kosten.
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Begrotingspost Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018

Directe materiële kosten 1

Lasten € 146.862 € 98.833 € -48.029
Baten € 0 € 315 € -315
Saldo € 146.862 € 98.518 € -48.344

De directe materiële productiekosten bestaan onder andere uit rentekosten, accountantskosten, 
kosten van betalingsverkeer, kosten extern advies, de kosten van het onderhoud van interne 
bedrijfsvoeringssystemen en overige facilitaire kosten (die niet in de werkplekprijs zitten).

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2018 is er per saldo een onderschrijding van ca. € 48.000. 
Bij de 2* berap is reeds een overschot van €41.000 geprognotiseerd, waarbij met name het 
uitgevoerde onderzoek m.b.t. de AVG en verwerkersovereenkomsten niet de geraamde € 25.000 
heeft gekost, maar slechts € 9.000. Verder zijn de kosten voor andere externe adviseurs lager dan 
begroot.

Kosten bedrijfsvoering en ondersteunende processen
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel kosten bedrijfsvoering en ondersteunende processen.

Begrotingspost Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018

1 Bedrijfsvoering en ondersteunende processen

Lasten € 171.144 € 139.997 € -31.147
Baten € - € - € _

Saldo € 171.144 € 139.997 € -31.147

Voor de personele overhead worden criteria en sleutels aangehouden die ook bij vergelijkbare 
gemeenschappelijke regelingen zijn toegepast (onder andere Werkplein Hart van West-Brabant). 
Voor de personele ondersteuning geldt dat ICT WBW deze zoveel als mogelijk afneemt van de 
gastgemeente Moerdijk.
De kosten zijn in 2018 ca. €31.000 lager dan begroot. Deze besparing heeft vooral te maken met een 
beperkte benutting van de budgetten voor inkoopondersteuning én communicatie . Bij de 2'*® berap 
was hiervoor reeds een voordeel geprognotiseerd van €25.000.

Materiëie overhead
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel materiële overhead.

Materiële overhead Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018

Lasten

Huisvesting: huur en servicekosten € 108.902 € 108.902 € _

Huisvesting: ICT werkplek € 68.471 € 56.396 € -12.075
Totaal lasten € 177.373 € 165.298 € -12.075
Baten € - € €
Saldo € 177.373 € 165.298 € -12.075
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De bijdrage in de kosten voor huisvesting (huur en servicekosten) dekken de kosten voor huisvesting, 
meubilair, gas- en elektriciteitsverbruik, koffie- en theevoorziening, catering, beveiliging, 
schoonmaak en klein onderhoud.
De bijdrage in de kosten voor de ICT werkplek bevatten de aanschaf van de werkplekcomputer 
(laptop, vaste PC), randapparatuur, kantoorautomatisering en servers en componenten.
In de ICT kosten zijn ook de kapitaallasten begrepen van de investering in werkplekapparatuur die bij 
de start van de ICT samenwerking is gedaan.

Post onvoorzien
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel post onvoorzien.

Begrotingspost Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018

Onvoorzien

Lasten € € €

Baten € € €

Saldo € € €

Bij de 3'*® begrotingswijziging is de post onvoorzien volledig afgeraamd. Het beschikbare bedrag is 
daarbij volledig ingezet voor de evaluatie van de governance-structuur (€27.000) en een deel van de 
kosten van het onderzoek naar de verwerkersovereenkomsten in verband met inwerkingtreding AVG 
(€6.210). Omdat op deze post geen rechtstreekse uitgaven verantwoord mogen worden, zijn de 
kosten verantwoord onder de juiste begrotingspost (directe materiële kosten).

Onderdeel 4.3 Investeringen in de nieuwe infrastructuur (kapitaallasten)
Volgens het investeringsschema in de oorspronkelijke begroting was voor 2018 een investering in de 
nieuwe infrastructuur voorzien van afgerond € 3,8 miljoen. Omdat de investering in de nieuwe 
infrastructuur is doorgeschoven naar 2019, zijn de geraamde kapitaallasten in de 3'*® 
begrotingswijziging deels afgeraamd. De uitgaven die in 2018 zijn gedaan, betreffen de advieskosten 
(€66.000) voor de externe begeleiding met betrekking tot de aanbesteding van de nieuwe 
infrastructuur. Conform beleid wordt op dit bedrag vanaf 2019 afgeschreven. Het bedrag aan 
kapitaallasten dat nu in de jaarrekening 2018 is opgenomen (circa €19.000), zijn de kapitaallasten van 
de investering in 2017 en deze zijn conform de begroting (na aanpassing).

Onderdeel 4.4 Overige kosten
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel Overige kosten.

Begrotingspost Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018

Overige kosten

Lasten € 53.978 € 58.399 € 4.421

Baten € - € - € -

Saldo € 53.978 € 58.399 € 4.421

De hier verantwoorde kosten betreffen de kosten van garantieschalen die een aantal medewerkers 
ontvangen. Deze kosten worden 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten waarde betrokken 
medewerkers vandaan komen.
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Bijdragen deelnemers
Aangezien ICT WBW geen reserve mag vormen, wordt op basis van de reaiisatiecijfers 2018 met de 
deelnemende gemeenten afgerekend.

De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op een aantal verdeelsleutels;
De onderdelen 4.1 Exploitatie oude ICT infrastructuur en 4.4 Overige kosten > Kosten sociaal 
plan worden 1 opl aan de betreffende gemeente doorbelast.
De onderdelen 4.1 Exploitatie nieuwe infrastructuur en 4.3 Kapitaallasten nieuwe 
infrastructuur worden op basis van het aantal accounts doorbelast naar de gemeenten, 
exclusief gemeente Tholen.
Voor de kosten voor de bedrijfsvoering geldt als verdeelsleutel het werkelijk aantal 
afgenomen uren voor projecten en niet-standaardwijzigingen. Deze uren worden tegen een 
voorgecalculeerd uurtarief aan de deelnemers doorbelast.
Voor alle overige (netto) kosten wordt als verdeelsleutel het aantal accounts gehanteerd. 
Hierbij wordt gerekend met het aantal accounts dat in de begroting 2018 is vastgesteld.

De definitieve bijdragen voor 2018 zijn hieronder opgenomen.

Bijdrage deelnemers Begroting 2018 
na wijziging

Realisatie 2018 Saldo 2018

Bergen op Zoom € 1.447.705 € 1.425.976 € 21.729

Etten-Leur € 733.108 € 688.828 € 44.280

Roosendaal € 1.135.185 € 1.103.393 € 31.792

Moerdijk € 614.146 € 575.328 € 38.818

Tholen € 378.973 € 420.151 € -41.178

Totaal € 4.309.117 € 4.213.676 € 95.441

Door de afwijkingen die op voorgaande pagina's zijn toegelicht ontstaat er uiteindelijk een voordelig 
saldo van €95.441. De reden dat er bij Tholen (in tegensteliing tot de andere deelnemers) een nadelig 
saldo ontstaat, is dat Tholen in 2018 relatief veel uren heeft afgenomen voor projecten en niet- 
standaardwijzigingen. Een aanvullende specificatie en toelichting is opgenomen in bijlage 1; 
Afrekening 2018 per deelnemer.

3.3.3 Overzicht van incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten zijn baten en iasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen.
De over 2018 gerealiseerde baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

Incidentele baten en lasten Lasten 2018 Baten 2018 Saldo 2018

Bedrijfsvoering
Evaluatie governance structuur € 26.000 € 26.000

Organisatieontwikkeling € 15.200 € 15.200

Onderzoek i.v.m. inwerkingtreding AVG € 9.000 € 9.000

Bijdrage deelnemers € 50.200 € -50.200

Saldo € 50.200 € 50.200 € -

Posten groter dan € 25.000 worden toegelicht.
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Evaluatie governance structuur
In 2018 zijn er €26.000 aan kosten gemaakt voor de evaluatie van de governance structuur. Conform 
besluit van 29 Januari 2018 zijn deze kosten gedekt uit de post onvoorzien.

Bijdrage deelnemers
De deelnemende gemeenten staan garant om alle kosten (dus ook eventuele tekorten) van ICT WBW 
af te dekken. Als er sprake van een overschot dan wordt dit ook verrekend met die deelnemers.
In het geval dat er in enig jaar incidentele lasten zijn, dan bevat de deelnemersbijdrage voor 
datzelfde jaar voor hetzelfde bedrag aan incidentele baten.

3.3.4 Begrotingsrechtmatigheid
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de 
toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrecht
matigheid omschreven als:

"Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de 
balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting 
en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium).
In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad (lees: bestuur) zijn 
vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, 
waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het 
begrotingsjaar van belang zijn."

De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het bestuur 
passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel.

Er kunnen zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden.
In het volgende overzicht wordt aangegeven wat naar de mening van de Commissie BBV de 
consequentie van betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste 
de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden 
onderkend:

Onrechtmatig, 
maar telt niet
mee voor het

oordeel

Onrechtmatig 
en telt mee

voor het
oordeel

1. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor men geen voorstel tot 
begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de 
doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar 
ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, - 
verordening) was gedefinieerd.

*

2. Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, 
maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten 
onrechte niet tijdig zijn geautoriseerd. Bijvoorbeeld: de 
verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via 
tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen 
voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd 
met de budgetregels zoals afgesproken met het bestuur.

*

3. Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden 
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, 
bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

*
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste Onrechtmatig, Onrechtmatig 
de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden maar telt niet en telt mee 
onderkend: mee voor het voor het

oordeel oordeel

4. Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. 
Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het 
opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) 
overschrijding. _______________________

5. Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending 
van deze extra inkomsten heeft het bestuur nog geen besluit 
genomen. ________________________

6. Budgetoverschrijdingen betreffende activiteiten die achteraf als 
onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit 
bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, 
belastingdienst of een toezichthouder blijkt.
Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen 
bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het 
verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen 
rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal 
de gemeenschappelijke regeling er voor moeten zorgen dat de 
overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden 
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende 
jaar.

6.a Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
6.b Geconstateerd na verantwoordingsjaar___________________
7. Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 

(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar 
worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het 
jaar zelf of pas In de volgende jaren.

7.a Jaar van investeren:
7.b Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren:__________

In de volgende tabel is per programma de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging 
weergegeven.
1 1r Begroting 2018 na wijz. 1r Rekening 2018 r BegrotingsafwijUi^

____Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Expl. oude & nieuwelCTinfr
1.105.000 € 35.000 1.070.000 € 1.319.615 € 82.661 € 1.236.954 _L 214.615 € -47.661 166.954

BedriffsvoerinR 3.401.163 € 235.616 3 165.547 € 3.284.982 385.995 € 2.898.988 -116.181 C -150.379 -266.559

Overige kosten 53.978 € . JL 53.978 € 58.399 € . 1 € 58.399 4.421 c . 4.421

Nieuwe infrastructuur € 19.592 € . 19.592 € 19.335 *_____ J € 19.335 _L -257 l« -1 -257

Bijdragen deelnemers 1 i € 4.309.117 c -4.309.117 1 1 € 4.213.676 € -4.213.676 € - € 95.441 C 95.441

Totad [I 4579.733 | € 4.579.733 € - [I 4.682.331 1 € 4.682.331 U -1 € 102598 € -102.598 € 0

In onderstaande tabel is vervolgens per programma de lastenoverschrijding per "soort" 
begrotingsafwijking weergegeven. Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten / 
hogere opbrengsten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de 
begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voorde beoordeling.

Per overschrijding wordt aangegeven om wat voor soort begrotingsafwijking het gaat (conform de 
nummering in het overzicht op pagina 24/25).
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Programma Lasten-
overschrijding

Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel
3. 4. 6b. 7b.

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1. 2. 5. 6a. 7a.

Expl. oude & nieuwe ICT infrastr € 214.615 214.615 1
Bedrijfsvoering € -

Overige kosten € 4.421 € 4.421
Nieuwe infrastructuur .

____________________________Totaal 219.036 219.036 € - € - e -1 € - C - € - € - €

Exploitatiekosten oude en nieuwe infrastructuur
In totaal zijn de werkelijke kosten €214.615 hoger dan begroot. Een deel van de hogere kosten 
(€48.000) hebben betrekking op exploitatiekosten van de Regio West-Brabant, het Werkplein Hart 
van West-Brabant en Zorg en veiligheidshuis De Markiezaten. Het grootste deel van de extra kosten 
(circa €167.000) betreft hogere exploitatiekosten voor de deelnemers. In de 2‘‘®bestuursrapportage 
is voor deze post reeds een verwacht tekort gemeld van €120.000.

Conform afspraak komen eventuele kosten van extra maatregelen die nodig zijn om de oude 
infrastructuur nog draaiende te houden 1 op 1 voor rekening van de betrokken deelnemers.

Overige kosten
Onder de 'Overige kosten' vallen de kosten van garantie- of uitloopschalen die een aantal 
medewerkers ontvangen. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke kosten € 4.421 hoger dan 
begroot. Deze (hogere) kosten worden 1 op 1 doorberekend aan de gemeente waar de betrokken 
medewerkers vandaan komen.

Conclusie
Op basis van voorgaande analyse zijn geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd.

3.3.5 Wet normering topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. Het doel van de WNT is het 
tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke 
sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen 
met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Het bezoldigingsmaximum in 2018 is 
vastgesteld op € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en / of omvang van het dienstverband.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een 
verantwoordingsmodel WNT, met daarin een aantal tabellen die opgenomen kunnen worden in de 
WNT verantwoording.

In 2018 is alleen onderstaande tabel van toepassing voor ICT WBW; 
ld. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

Naam topfunctionaris Functie

M.W.M de Vries Voorzitter van het bestuur (Etten-Leur)

C.A. Lok Lid en plv. voorzitter van het bestuur (Roosendaal)

A.J.M. Coppens Lid van het bestuur (Bergen op Zoom, tot 15-4)

A.J.A.M. Stinenbosch Lid van het bestuur (Bergen op Zoom, tot 1-11)

A. Harijgens Lid van het bestuur (Bergen op Zoom)

C.J.A. van Dorst Lid van het bestuur (Moerdijk)

P.W.J Hoek Lid van het bestuur (Tholen)

A. Ringerwöle Secretaris, manager conform artikel 18 GR
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De volgende tabellen zijn in 2018 niet van toepassing voor ICT WBW:
• la. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling;
• Ib. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 

t/m 12;
• Ic. Toezichthoudende topfunctionarissen;
• 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 

dienstbetrekking;
• 3a Bezoldiging niet-topfunctionarissen.

Opmerking
In artikel 21, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het bestuur besluit over de 
bezoldiging van de directie. Hiermee wordt uitdrukkelijk ook beoogd dat dat besluit -afhankelijk van 
de situatie- kan inhouden dat bezoldiging van de directie niet aan de orde is en daarom de leden van 
de directie voor hun werkzaamheden geen vergoeding - in welke vorm dan ook - ontvangen.
Ook de voorzitter en de leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden (artikel 10, lid 7, van de gemeenschappelijke regeling).
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Bijlage 1. Afrekening 2018 per deelnemer

Verdeelsleutels
Voor de dekking van de (netto) uitgaven is ICT WBW volledig afhankelijk van bijdragen van de 
deelnemers. De kosten van de dienstverlening van ICT WBW worden (zoveel als mogelijk naar rato 
van afname of gebruik) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Bij het doorbelasten van de kosten aan de deelnemers wordt uitgegaan van de volgende 
verdeelsleutels:
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aantal accounts dat ten behoeve van de begroting 2018 is 
vastgesteld.

Deelnemer Aantal accounts Procentueel

Bergen op Zoom 818 35%
Etten-Leur 384 16%
Roosendaal 602 25%
Moerdijk 345 15%
Tholen 216 9%
Totaal 2.365 100%

De bovenstaande verdeelsleutel 'aantal accounts' is van toepassing op alle (netto) uitgaven m.u.v.: 
de exploitatiekosten van de oude infrastructuur; 
de kosten van de garantieschalen;
en de kosten van uren besteed aan projecten en niet-standaardwijzigingen (zie hieronder).

Voor de uitgezonderde onderdelen geldt dat deze rechtstreeks aan de betreffende deelnemer 
worden doorbelast.

Ook de exploitatiekosten en kapitaallasten van de nieuwe infrastructuurdiensten worden op basis 
van het aantal accounts doorbelast. Dit is echter exclusief de gemeente Tholen. Voor de verdeling 
van de kosten van de nieuwe infrastructuur wordt dus onderstaande verdeling gehanteerd.

Deelnemer Aantal accounts Procentueel

Bergen op Zoom 818 38%
Etten-Leur 384 18%
Roosendaal 602 28%
Moerdijk 345 16%
Tholen
Totaal 2.149 100%

• Uren projecten en niet-standaardwijzigingen
Het grootste deel van de beschikbare uren wordt door ICT WBW besteed aan het beheren van de 
ICT-infrastructuur. Het resterende deel wordt besteed aan veranderen en innoveren in de vorm van 
projecten en niet-standaardwijzigingen. Als gangbare verdeling wordt voor beide taken een 
verhouding van 80:20 aangehouden. In de jaarrekening wordt de werkelijke afname als 
verdeelsleutel gehanteerd. Als in een bepaald jaar de totaalafname van de deelnemers minder is dan 
de beschikbare uren, dan wordt het verschil gedekt op basis van het aantal accounts.
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Zoals hieronder is te zien vallen de werkelijke uren die bij de jaarrekening nog verrekend moeten 
worden lager uit dan begroot. Dit komt doordat een deel van de uren al 1 op 1 zijn doorbelast (zie 
ook de toelichting bij onderdeel 4.2).

Deelnemer Aantal uren 
planning

Procentueel Aantal uren 
werkelijk

Procentueel

Bergen op Zoom 3.312 35% 2.718 36%
Etten-Leur 1.555 16% 391 5%
Roosendaal 2.438 25% 2.017 27%
Moerdijk 1.397 15% 872 12%
Tholen 875 9% 1.514 20%
Totaal 9.577 100% 7.512 100%
Verrekening van de kosten in 2018
Op basis van de bovenstaande verdeelsleutels is de volgende kostenverdeling gemaakt voor 2018.

Kostenverdeling 2018 Totaal Bergen op 
Zoom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen

Exploitatie ICT infrastructuur;

> oude infrastructuur € 1.236.769 € 393.332 € 254.915 _£ 325.525 1 € 164.742 € 98.254

> nieuwe infrastructuur € 185 € 71 € 33 € 52 30 €

bedrijfsvoeringskosten obv accounts € 2.380.660 €
----------------- 1

823.416 €
1

386.543 _£ 605.986 € 347.284 €
1

217.430

bedrijfsvoerlngskostan obv proj6(Mren € 518.328 € 187.542 € 26.979 € 139.173 60.168 € 104.466

_____________ 1
1 !
1______________ 1

Kapitaallasten nieuwe infrastructuur € € . € _ € _ € . € .

Kapitaallasten eenmalige investeringen € 19.335 € 7.360 € 3.455 € 5.416 € 3.104 € _

Kosten sociaal plan € 58.399 14.256 , 16.903 1i € 27.240 _

----------------11

I_______ .

Totaal € 4.213.676 € 1.425.976 ! € 688.828 e 1.103.393 575.328 r1 € 420.151

Afrekening 2018 per deeinemer
Een positief dan wel negatief jaarresultaat wordt verrekend met de (voorschotbedragen van de) 
deelnemende gemeenten.

In de volgende tabel staan in de kolom 'Afrekening' de bedragen die na vaststelling van de 
jaarstukken definitief met de deelnemers worden verrekend.

Deelnemer Bijdrage 2018 Voorschot 2018 Afrekening Te verrekenen met
deelnemer

Bergen op Zoom € 1.425.976 £ 1.699.977 € 274.001 Terug te betalen

Etten-Leur € 688.828 € 775.520 € 86.692 Terug te betalen

Roosendaal € 1.103.393 € 1.229.464 € 126.071 Terug te betalen

Moerdiflt € 575.328 € 679.633 C 104.305 Terug te betalen

Tholen € 420.151 € 375.151 € -45.000 Te ontvangen

Totaal C 4.213.676 C 4.759.746 € S46.069
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Bijlage 2. Staat van Activa
Omschrijving van de investering Boekwaarde 

1 Januari 
2018

Investeringen
2018

Desinvesteringen
2018

Afschrijvingen
2018

Bijdragen 
van derden

2018

Afwaarderingen
2018

Boekwaarde
31 december

2018

investering werkplekken € 37.757 _£ - € - € 18.879 - € - _1 18.879

Nieuwe ICT-infrastructuur 2016 (eenmalige kst.) € 51.695 € - € - € 12.924 € - € - € 38.771

Nieuwe ICT-infrastructuur 2017 (eenmalige kst.) € 32.056 _£ - € - € 6.411 - € - _€ 25.645

Nieuwe ICT-infrastructuur 2018 (eenmalige kst.) € - € 66.000 € - € - € - € - € 66.000

Totaai € 121.508 66.000 € - € 38.214 € - € - 149.295
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Bijlage 3. Overzicht taakvelden

Taakveld
Begroting na wijziging 2018
Baten Lasten Saldo Baten

Rekening 2018
Lasten Saldo

0.0 - Bestuur en ondersteuning € 4.579.733 €4.579.733 € € 4.682.331 €4.682.331 €
0.4 - Overhead €4.579.733 €4.579.733 € €4.682.331 €4.682.331 €

1.0 - Veiligheid € € € € € €

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat € € € € € €

3.0 - Economie € € € € € €

4.0-Onderwijs € € € € € €

5.0 - Sport, cultuur en recreatie € € € € € €

6.0 - Sociaal Domein € € € € € €

7.0 - Vollaigezondheid en milieu € € € € € €

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieuwing

€ € € € € €
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