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1 Inleiding en leeswijzer 
 

 Inleiding 
 
Het voorliggende document betreft de begroting 2021 (met indicatieve cijfers voor de periode 2022-
2024) voor de ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW).  
 
Op 31 januari 2020 is de kadernota 2021 vastgesteld, waarin de kaders voor deze begroting zijn 
vastgesteld. Met deze begroting wordt inzicht gegeven in de doelen en plannen voor 2021 en de 
hiervoor benodigde middelen.  
 
In deze begroting zijn de bedrijfsvoeringkosten opgenomen die nodig zijn om de werkorganisatie in 
stand te kunnen houden. Daarnaast zijn de exploitatielasten van de lokale infrastructuur 
opgenomen. Dit betreft de ICT infrastructuur die oorspronkelijk al bij de gemeenten aanwezig was en 
door ICT WBW wordt beheerd. Tot slot zijn eind 2019 (in de 1e begrotingswijziging 2020) diverse 
investeringsbudgetten beschikbaar gesteld om te komen tot één gemeenschappelijke infrastructuur. 
Dit traject is momenteel volop in uitvoering en de hieruit voortkomende lasten zijn tevens verwerkt 
in deze begroting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorlopig vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Samenwerking West-Brabant-West van 30 maart 2020. 
 
De voorzitter,     De waarnemend secretaris, 
 
 
 

 
 
mevr. Dr. M.W.M. de Vries   dhr. M.G.M Danen  
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 Leeswijzer 
 
Dit document is ingedeeld in lijn met de indeling die in het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) wordt gehanteerd.  
 
De Begroting 2020 bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Hoofdstuk 2. Beleidsbegroting 
In hoofdstuk 2 staat de beleidsbegroting centraal. De beleidsbegroting bestaat uit het 
programmaplan en de paragrafen. In het programmaplan worden de (beleidsmatige) doelstellingen 
en acties voor het jaar 2021 beschreven. Daarnaast bevat de beleidsbegroting een toelichting op 
diverse (overkoepelende) onderwerpen. Deze onderwerpen worden beschreven in de (wettelijk 
verplichte) paragrafen. 
 
Hoofdstuk 3. Financiële begroting 
In hoofdstuk 3 is de financiële begroting opgenomen. Hierin worden de (financiële) uitgangspunten 
toegelicht, die als basis dienen voor deze begroting. Vervolgens wordt door middel van het overzicht 
van baten en lasten inzicht gegeven in de benodigde budgetten voor 2021. De verschillende 
begrotingsposten worden hierbij nader toegelicht. Tot slot wordt in de vorm de geprognosticeerde 
balans inzicht gegeven in de financiële positie van ICT WBW. 
 
Hoofdstuk 4. Kostenverdeling 
In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de lasten verdeeld worden over de 
deelnemers. Hieruit volgen de deelnemersbijdragen per deelnemer.  
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2 Beleidsbegroting 
De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. In het programmaplan 
worden de (beleidsmatige) doelstellingen en acties voor het jaar 2021 beschreven. Daarnaast bevat 
de beleidsbegroting een toelichting op diverse (overkoepelende) onderwerpen. Deze onderwerpen 
worden beschreven in de (wettelijk verplichte) paragrafen. 
 

 Programmaplan 
Dienstverlening 
De begroting en het jaarplan 2021 staan in het teken van de uitvoering van de adviezen uit het 
rapport Twynstra&Gudde dat is vastgesteld door het bestuur van ICT WBW in 2019.  
 
Het jaarplan 2021 omvat 2 sporen: 

1. Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid; 
2. Technisch doen wat minimaal nodig is voor minimumniveau kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit 

omvat tevens het realiseren en beheren van één gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. Een 
taak die wordt ondergebracht bij ICT WBW. 

 
Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid 
Met het instellen van een deelnemersraad waar op strategisch niveau de vraagkant wordt 
georganiseerd en het aanstellen van een directeur ICT WBW voor de aanbodzijde, is begin 2020 een 
nieuwe Governance ingericht als basis voor het uitwerken van het advies om in 2020 en 2021 te 
werken aan vertrouwen, samenwerking en ICT volwassenheid. Door middel van het in 
gezamenlijkheid met de deelnemersraad door de directeur ICT WBW in 2020 op te stellen 
programmaplan zal uitvoering gegeven worden aan bovengenoemd advies.  
 
Technisch doen wat minimaal nodig is voor minimumniveau kwaliteit en kwetsbaarheid 
Het in 2019 gestarte programma “nieuwe infrastructuur” wordt in 2021 afgerond. Uiterlijk aan het 
einde van het eerste kwartaal van 2021 zijn alle knelpunten in de bestaande, verouderde ICT-
infrastructuur (36 projecten (per deelnemer 6)) opgelost. Parallel hieraan start vanaf oktober 2020 
de transitie naar de nieuwe gemeenschappelijke ICT infrastructuur. Eind 2021 moet die voor alle 
deelnemers zijn afgerond. De transitie gebeurd per deelnemer volgtijdelijk, eerst gemeente 
Moerdijk, dan gemeente Bergen op Zoom, gevolgd door gemeente Etten-Leur (inclusief Werkplein 
Hart van West-Brabant ) , gemeente Roosendaal en eindigend met gemeente Tholen.  
 
Ontwikkelingen 
Cloudstrategie van de deelnemers: 
De deelnemersraad zal in April 2020 komen tot een gemeenschappelijke Cloudvisie- en strategie op 
het huidige applicatielandschap. Alle deelnemers wensen de beweging naar de cloud de komende 
jaren te maken. Het gewenste tempo hiervan verschilt per deelnemer. Per deelnemer zal een 
inschatting gemaakt worden van de consequenties voor de ICT infrastructuur en de dienstverlening 
van ICT WBW. 
 
Informatiebeveiliging:  
Tijdens de transitiefase van de deelnemers naar de gemeenschappelijke infrastructuur zal ook 
gestart worden met de aansluiting van die infrastructuur op de (door middel van de VNG 
aanbesteding “GGI Veilig” verworven) SIEM-SOC dienst. Goede monitoring geeft inzicht in de 
systemen en de status van de digitale veiligheid en helpt om de ICT-beveiliging op tijd te 
optimaliseren. Met deze dienst kunnen we nieuwe kwetsbaarheden voor zijn en eventuele 
cyberaanvallen beter onderscheppen. 
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 Paragrafen 
Conform wetgeving dienen in de begroting een aantal verplichte paragrafen opgenomen te worden. 
Voor ICT WBW zijn de volgende paragrafen van toepassing: 

• Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

• Bedrijfsvoering 

• Onderhoud kapitaalgoederen 

• Financiering 
 

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. 
Daarnaast wordt in deze paragraaf een aantal kengetallen opgenomen die gebruikt kunnen worden 
bij de beoordeling van de financiële positie.  
 
Risico’s 
In het kader van risicomanagement worden jaarlijks de belangrijkste risico’s geïnventariseerd en 
gemonitord.  
 
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.  
De impact van het programma nieuwe infrastructuur op de reguliere dienstverlening is groot 
ondanks de inzet van externe capaciteit. De werkvoorraad van medewerkers is gedurende een 
langere periode bovengemiddeld hoog. Alhoewel de maandelijkse Service Level Reports aangeven 
dat de dienstverlening voldoet aan de afgesproken normen, strookt dit niet altijd met de 
verwachtingen bij de deelnemers.  
 
Om dit risico zoveel mogelijk te beperken zijn/worden de volgende maatregelen getroffen. 
Het managen van verwachtingen door middel van: 

a. het indien nodig in onderling overleg met het operationeel aanspreekpunt van de deelnemer 
prioriteren van de geregistreerde activiteiten ( incidenten, wijzigingsaanvragen, projecten )  

b. het inrichten van een Service Level Management proces ter ondersteuning van de periodiek 
te actualiseren product- en dienstencatalogus; 

c. het inzetten van de adviseurs van ICT WBW ( strategisch adviseur, architect, CISO, security 
specialist, technisch specialisten ) bij adviesvragen onder aansturing van een Service Level 
Manager.   

d. het intensiveren van het relatiebeheer op alle niveau’s ( Strategisch, tactisch, operationeel ) 
uitgaande van een duidelijke Governance.  

e. het op strategisch niveau met de deelnemersraad afstemmen van ontwikkelingen en 
projectportfolio;  

 
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/worden de volgende maatregelen getroffen 
 

a. Informatiebeveiligingsplan.  
Het in 2019 vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid is voor de jaren 2020 en 2021 
uitgewerkt in een informatiebeveiligingsplan. Het beleid is er op gericht de beschikbaarheid, 
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de integriteit en de vertrouwelijkheid van de ICT-infrastructuur en (geautomatiseerde) 
gegevensverwerking en uitwisseling van gegevens tussen ICTWBW en derden te waarborgen.  
In het beveiligingsplan 2020-2021 wordt zowel aandacht besteed aan organisatorische-, 
procesmatige- en technische maatregelen.  

 
b. Governance Informatiebeveiliging en privacy 

De samenwerking van de beveiligingsorganisaties bij deelnemers en ICT WBW in geval van 
beveiligings- en privacy incidenten (datalek) is van groot belang. Om adequaat te kunnen 
reageren op incidenten moeten verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden, 
communicatielijnen en inhoudsdeskundigheid duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Door het 
opzetten van een Governance model waarin op basis van de classificatie van incidenten de 
diverse rollen bij deelnemers en ICT WBW worden toegewezen wordt inhoud gegeven aan 
die duidelijkheid. 
     

c. Uitvoering actieplan AVG & ISO27001 
Alle 50 actiepunten uit het actieplan zijn eind 2020 gereed. Vanaf 2020 zal jaarlijks een TPM 
(Third Party Memorandum) of vergelijkbaar worden afgegeven als bewijs dat ICT WBW de 
veiligheidsmaatregelen op orde heeft. 

 
Bedrijfsvoeringsrisico 
Dit risico behelst het niet kunnen leveren van de overeengekomen dienstverlening als gevolg van een 
hoog ziekteverzuim en/of en niet kunnen verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. 
 
De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt voor ICT-personeel ook voor 2021 zal gelden. 
Hierdoor bestaat het risico dat er geen voldoende gekwalificeerd personeel kan worden geworven 
tegen de door ICT WBW geboden salarissen.  
 
Weerstandsvermogen 
ICT WBW beschikt niet over eigen vermogen en heeft daardoor geen mogelijkheden om zelf 
eventuele tegenvallers op te vangen. De deelnemende gemeenten staan volledig garant voor de 
eventuele (financiële) tegenvallers.  
 
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. 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. 

 
Tabel 1 Financiële kengetallen 
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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. 
 
De stijging van de netto schuldquote in de periode 2019 t/m 2021 is het gevolg van het feit dat ICT 
WBW in 2019 en 2020 leningen van in totaal €8.800.000 heeft afgesloten. Dit ter financiering van de 
investeringen die in de periode 2019-2021 worden gedaan in het kader van de realisatie van de 
gemeenschappelijke infrastructuur.  
 
Een stijging van de netto schuldquote hoeft niet per definitie een probleem te zijn. In het geval van 
ICT WBW zijn in de jaren (2019-2021) investeringen uitgevoerd/gepland van in totaal €10.500.000. 
ICT WBW dient deze investeringen voor te financieren. Deze investeringen worden afgeschreven en 
de hieruit voortkomende kapitaallasten worden in de komende jaren via de deelnemersbijdragen in 
rekening gebracht bij de deelnemers. Voor ICT WBW is het risico dat niet voldaan kan worden aan de 
terugbetaling van de lening dus beperkt. Dit is ook terug te zien in tabel 1 in de vorm van een 
dalende schuldquote vanaf 2022. 
  
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft een indicatie 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 totale vermogen.  
 
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 deelnemende gemeenten.  
 
Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal geeft een indicatie welke structurele 
ruimte aanwezig is om de lasten te dragen. 
 
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 en 
mogen geen reserves worden opgebouwd. 
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2.2.2 Bedrijfsvoering 
Deze paragraaf heeft als doel inzicht te verschaffen in de stand van zaken en de beleidsvoornemens 
ten aanzien van de bedrijfsvoering in 2021 en verder. 
 
Personeel en organisatie 
Van de formatie is 39,39 fte toe te rekenen aan de bedrijfsvoering voor de ICT ondersteuning aan de 
deelnemende gemeenten. Eind 2019 was 27,04 vast ingevuld. In 2020 zullen de openstaande 
vacatures (8,85 fte) worden ingevuld. Rekening houdend met de in de begroting vanaf 2022 
opgenomen taakstelling zal een deel van de capaciteit (3,5 fte) vooralsnog flexibel ingezet blijven 
worden in de vorm van inhuur van personeel. 
 
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van ICT WBW lag in 2019 op 5,39%. Dit is inclusief 
langdurig ziekteverzuim van 4 medewerkers en 1 medewerker met extra langdurig verzuim. Het 
landelijk gemiddelde voor het openbaar bestuur lag in 2018 op 5,8% (bron: A&O-fonds 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) 
 
In 2019 is een preventiemedewerker aangesteld en gestart met het uitvoeren van een risico 
inventarisatie arbeidsomstandigheden. Het resultaat, een uitvoeringsplan, wordt vanaf 2020 
uitgevoerd.  
 
Voor opleidingen is jaarlijks een budget beschikbaar van 3% van de loonkosten. Voor de 
functiebepaling en -waardering wordt het systeem HR21 toegepast.  
 
Meer informatie over de personeelskosten (inclusief de ontwikkeling van het aantal fte naar 39,39 
fte) is opgenomen in paragraaf 3.3.2. 
 
Planning en control 
In de financiële verordening is vastgelegd dat er jaarlijks naast de begroting en rekening twee 
tussentijdse rapportages worden opgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Voor de jaarlijks op 
te stellen jaarrekening gelden de gebruikelijke regels ten aanzien van getrouwheid en 
rechtmatigheid.  
 
De jaarrekening wordt door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Omdat de oude 
overeenkomst met Baker Tilly eind 2019 afliep, is in 2019 met Baker Tilly een nieuwe overeenkomst 
afgesloten voor de periode 2019-2022. 
  
Financiën en administratie 
De financiële administratie en personeels- en salarisadministratie worden door de gemeente 
Moerdijk verzorgd. De kosten hiervan zijn opgenomen in deze begroting. Er wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de systemen en applicaties die hiervoor in Moerdijk reeds beschikbaar zijn. 
 
Inkoop en aanbesteding 
Voor de expertise op het gebied van inkoop en aanbesteding zal in het algemeen gebruik worden 
gemaakt van de diensten van Stichting Inkoopbureau West-Brabant. Daarnaast wordt in 
voorkomende gevallen een bureau met expertise in ICT ingeschakeld. 
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
Gemeenschappelijke infrastructuur 
Na de besluitvorming n.a.v het rapport Twynstra&Gudde om te komen tot een gemeenschappelijke 
infrastructuur en de vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2020 heeft ICT WBW investeringen 
gedaan ( €1.768.967 ) in hard- en software en implementatiekosten tbv de onder het programma 
vallende projecten. De eenmalige kosten voor hard- en software en implementatie ( externe 
capaciteit ) worden in 5 jaar afgeschreven. Op de hard- en software is een onderhoudscontract 
afgesloten.  
 
Werkplekken ICT WBW 
In 2019 zijn de werkplekken ( PC’s ) van ICT WBW vervangen. Hiervoor is een investering gedaan van 
€57.000. De investering wordt vanaf 2020 in 3 jaar afgeschreven. 
 
Huisvesting 
ICT WBW is niet gehuisvest in een eigen pand. De werkplekken worden gehuurd van de gemeente 
Moerdijk.  
 

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 enkele nadere regels opgenomen hoe om te gaan met de financieringsfunctie.  
 
Renterisico 
Voor het renterisico worden vanuit de wetgeving 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 is de 
kasgeldlimiet wettelijk 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 begrote lasten zijn.  
 
De berekening van de kasgeldlimiet voor 2021 ziet er als volgt uit: 
Begrotingstotaal 2021:     € 8 006.000 
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):  €    656.492 
 
De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat ICT WBW aan kortlopende kredieten zou mogen 
aantrekken. Doordat in 2019 en 2020 langlopende leningen zijn aangetrokken (en dus geen gebruik 
wordt gemaakt van kortlopende schulden) blijft ICT WBW onder deze grens. 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen 
met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een 
bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het 
begrotingstotaal. Voor ICT WBW bedraagt de renterisiconorm €2.500.000. Concreet betekent dit dat 
ICT WBW in een bepaald jaar maximaal €2.500.000 aan herfinanciering en renteherziening mag 
hebben op de vaste schulden.  
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In de jaren (2019-2021) worden/zijn investeringen uitgevoerd van in totaal €10.500.000. ICT WBW 
dient deze investeringen voor te financieren. Deze investeringen worden in 5 jaar afgeschreven en de 
hieruit voortkomende kapitaallasten worden in de komende jaren via de deelnemersbijdragen in 
rekening gebracht bij de deelnemers.  
 
Ter financiering van de investeringen in 2019 heeft ICT WBW in november 2019 een lening 
afgesloten van €1.300.000 (met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 0,08%). 
Daarnaast heeft ICTWBW bij de BNG bank een RC krediet van €200.000. In het bestuursbesluit d.d. 
24-10-2019 is hiertoe het financieringsplafond voor 2019 opgehoogd tot €1.500.000. 
 
In hetzelfde besluit is het financieringsplafond voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld op de 
investeringsbedragen die zijn vastgesteld in de 1e begrotingswijziging 2020. Ter financiering van de 
geplande investeringen in 2020-2021 is in januari 2020 een (aanvullende) lening van €7.500.000 
afgesloten (met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van -0,035% negatief). 
 
Doordat voor de leningen die ICT WBW afsluit de rentepercentages gedurende de looptijd vastliggen, 
is er geen sprake van renteherzieningen. Daarnaast is een deel van de investeringen eenmalig 
(migratiekosten), waardoor er na afloop van de leningen geen volledige herfinanciering nodig is. 
Hierdoor blijft ICT WBW binnen de renterisiconorm.  
 
Rentelasten 
De behoefte aan inzicht in de kosten op de taakvelden en de behoefte om de wijze van 
verantwoorden van rente in de begroting en jaarrekening te harmoniseren, hebben er toe geleid dat 
in de wetgeving (BBV) is opgenomen, dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten 
worden toegerekend met behulp van de renteomslag. 
 
De berekening van de renteomslag ziet er voor 2021 als volgt uit: 

 
Tabel 2 Renteomslag 2021 

Doordat bij een van de door ICT WBW afgesloten leningen sprake is van een negatieve rente 
ontvangt ICT WBW jaarlijks ca. €1.000 aan rente. Als gevolg hiervan bedraagt de renteomslag voor 
ICT WBW 0% (na wettelijk toegestane afronding).  

Rente

Rentelasten:

- Rente reserves 0

- Rente voorzieningen 0

- Rente langlopende geldleningen -1.060

- Rente te vergoeden aan grondexploitatie 0

- Rente financieringssaldo 0

-1.060

Af: externe rentebaten 0

Af: ontvangen rente grondexploitatie en projectfinanciering 0

Saldo door te rekenen rente via rente-omslag -1.060

Boekwaarde vaste activa per 01-01-2021:

Immateriële vaste activa 7.446.351

Aan boekwaarde toe te rekenen rente-omslag 7.446.351

Omslagpercentage (voor afronding) -0,014%

Omslagpercentage begroting 2021 0,00% Afgerond
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3 Financiële begroting 
 

 Uitgangspunten 

 

3.1.1 Richtlijnen Kadernota 2021  
Op 31 januari 2020 is de kadernota 2021 vastgesteld, waarin de kaders voor deze begroting zijn 
vastgesteld. Deze begroting is opgesteld conform de vastgestelde richtlijnen.  
 
Dit betekent onder andere dat: 
1 In de ramingen voor 2021-2024 een indexering is toegepast. De kosten voor 2021 zijn ten 

opzichte van 2020 verhoogd met 1,7% (op basis van de septembercirculaire gemeentefonds 
2019) in verband met structurele kostenstijgingen. Omdat de huidige cao eind 2020 afloopt en 
er voor 2021 nog geen indexcijfer bekend is, zijn de loonkosten geïndexeerd met 2,6%. Dit is het 
indexcijfer prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers uit de septembercirculaire 
gemeentefonds 2019.  

2 De loonkosten zijn gebaseerd op de functies met de daarbij behorende functieschaal en de 
werkelijke periodieken. 

 

3.1.2 Onderverdeling van de begroting 
Ten opzichte van de begroting 2020 is de indeling van de begrotingsposten op een aantal onderdelen 
gewijzigd. Dit met als doel om een betere aansluiting te maken met de activiteiten die ICT WBW in de 
periode 2021-2024 uitvoert en daarmee een beter inzicht te creëren. 
De begroting is onderverdeeld in: 

1. De kosten voor de bedrijfsvoering van ICT WBW; 
2. De exploitatie van de lokale ICT infrastructuur; 
3. De exploitatie van de gemeenschappelijke ICT infrastructuur. 

 
In de toekomst zullen de exploitatiekosten van de eigen (lokale) infrastructuur af gaan nemen omdat 
over wordt gegaan naar één gemeenschappelijke infrastructuur. Op termijn zullen de kosten voor de 
lokale infrastructuur dan ook worden overgezet naar het onderdeel gemeenschappelijke 
infrastructuur. Voor het inzicht in de ontwikkeling van deze kosten, zijn deze posten in deze 
begroting echter nog afzonderlijk opgenomen. 
 

3.1.3 Parameters 
Parameters zijn variabele grootheden, percentages, getallen, die bepalend zijn voor de uitkomsten 
van het rekenmodel en de begroting. Bij het opstellen van de begroting voor ICT WBW wordt 
uitgegaan van de volgende parameters. 
 
Prijspeilen en indexen 

Index 2021-2024 

Prijsindex lonen 2,6% (conform Kadernota 2021) 

Prijsindex prijzen 1,7% (conform Kadernota 2021) 

 
Kapitaallasten 

Afschrijvingstermijnen 5 jaar (m.u.v. laptops 3 jaar) 

Methode Afschrijving o.b.v. annuïteit 

1ste jaar afschrijving Jaar t+1 

Kapitaalrente/ rekenrente 0% (op basis van boekwaarde per 1-1-t)  
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Normen en kengetallen 

Opleidingskosten 3% van loonkosten 

Huisvesting (huur kantoorplek)  €3.420 per werkplek per jaar (is verhoogd met 
1,7%) 

Huisvesting (ICT werkplek; laptop, computer)  €1.997 per werkplek per jaar (is verhoogd met 
1,7%) 

Onvoorzien Voor 2020 €79.000 (1% v.d. totale begroting ) 
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 Overzicht van baten en lasten 
Hieronder zijn per begrotingsonderdeel de baten en lasten opgenomen. Hierbij zijn tevens de 
werkelijke kosten uit 2019 en de (indicatieve) meerjarenramingen voor de periode 2022-2024 terug 
te vinden.  
 
De ramingen komen grotendeels overeen met de meerjarige ramingen die in december 2019 zijn 
opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2020. In paragraaf 3.3 worden de verschillende 
begrotingsposten nader toegelicht. In hoofdstuk 4 wordt nader toegelicht hoe de kostenverdeling 
over de deelnemers plaatsvindt en hoe de deelnemersbijdragen per deelnemer zijn opgebouwd.  
 

 
Tabel 3 Totaaloverzicht begroting 2021-2024 

 

  

2019 

jaarrekening

2020 

begroting

2021 

begroting

2022 

begroting

2023 

begroting

2024 

begroting

Lasten Conceptcijfers

1 Bedrijfsvoering

Personeel primair proces 3.497.446€     3.424.064€     3.348.000€     3.194.000€    3.194.000€   3.194.000€   

Bijz.toelagen BERM-gemeenten 58.031€         55.685€         53.000€         53.000€        53.000€       53.000€        

Advieskosten 101.967€       62.610€         73.000€         73.000€        73.000€       73.000€        

Facilitaire kosten -€              146.255€       150.000€        150.000€       150.000€      150.000€      

Ondersteunende diensten 189.365€       172.737€       187.000€        187.000€       187.000€      187.000€      

Werkplek ICT WBW 183.587€       73.022€         79.000€         79.000€        79.000€       79.000€        

Onvoorzien -€              58.843€         79.000€         75.000€        75.000€       75.000€        

2 Lokale ICT infrastructuur

Exploitatiekosten BERMT 1.239.501€     1.236.768€     1.208.000€     536.000€       536.000€      536.000€      

Exploitatiekosten Werkplein -€              50.000€         50.000€         20.000€        20.000€       20.000€        

Exploitatiekosten derden 85.678€         28.000€         28.000€         28.000€        28.000€       28.000€        

3 Gemeenschappelijke ICT infrastructuur

Exploitatiekosten BERMT (algemeen) 85.335€         73.303€         108.000€        119.000€       112.000€      112.000€      

Exploitatiekosten BERMT (specifiek) 10.027€         616.310€       2.610.000€     2.988.000€    2.988.000€   2.988.000€   

Exploitatiekosten Werkplein (specifiek) -€              -€              33.000€         73.000€        73.000€       73.000€        

Totaal lasten 5.450.937€     5.997.597€     8.006.000€     7.575.000€    7.568.000€   7.568.000€   

Baten 

1 Bedrijfsvoering
Personeel Primair Proces 536.644€       203.156€       233.000€        233.000€       233.000€      233.000€      

2 Lokale ICT infrastructuur
Exploitatiekosten BERMT 11.830€         -€              -€               -€              -€             -€             

Exploitatiekosten derden 85.678€         28.000€         28.000€         28.000€        28.000€       28.000€        

Totaal baten 634.152€       231.156€       261.000€        261.000€       261.000€      261.000€      

Saldo lasten en baten 4.816.785€     5.766.441€     7.745.000€     7.314.000€    7.307.000€   7.307.000€   

Bijdragen gemeenten
Bergen op Zoom 1.524.441€     1.894.226€     2.499.098€     2.438.771€    2.436.422€   2.436.422€   

Etten-Leur 928.737€       1.015.132€     1.359.305€     1.237.670€    1.236.497€   1.236.497€   

Roosendaal 1.223.284€     1.404.097€     1.936.750€     1.775.000€    1.773.250€   1.773.250€   

Moerdijk 703.099€       827.546€       1.143.816€     1.082.604€    1.081.547€   1.081.547€   

Tholen 437.224€       554.077€       723.031€        686.954€       686.284€      686.284€      

Werkplein -€              71.363€         83.000€         93.000€        93.000€       93.000€        

Totaal deelnemersbijdragen 4.816.785€     5.766.441€     7.745.000€     7.314.000€    7.307.000€   7.307.000€   
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 Toelichting overzicht van baten en lasten 
 

3.3.1 Bedrijfsvoering 
De kosten voor de bedrijfsvoering bestaan uit: 

• personeelskosten (incl. bijz. toelagen); 

• bijzondere toelagen; 

• advieskosten; 

• facilitaire kosten; 

• ondersteunende diensten; 

• werkplek ICT WBW; 

• en een post onvoorzien. 
 
Personeel 
De toegestane formatie van ICT WBW (per 1 januari 2021) bedraagt 39,39 FTE. Uitgangspunt voor de 
begroting van de personeelskosten is de werkelijke periodiek van de schaal waarop de functie is 
gewaardeerd. Momenteel is hiervan 29,34 fte vast ingevuld. De resterende ruimte wordt vooralsnog 
flexibel ingevuld in de vorm van inhuur van personeel. 
 
De personeelslasten zijn als volgt opgebouwd: 

 
Tabel 4 Kosten personeel primair proces 

De salariskosten zijn ten opzichte van 2020 geïndexeerd met 2,6% (conform de kadernota 2021). 
Daarnaast is gerekend met de actuele werkgeverslasten, zoals pensioenpremie. Voor 
opleidingskosten is in de begroting 3% van de loonkosten aangehouden.  
 
Ten opzichte van de begroting 2020 (welke begin 2019 is opgesteld) neemt de formatie in 2021 toe 
tot 39,39 fte. De toename naar 39,39 fte is als volgt tot stand gekomen: 

Jaar Aantal fte Omschrijving 

2016 33,56 Basis formatie bij oprichting 

2017 33,56 Basis formatie bij oprichting 

2018 37,06 Toetreding Gemeente Tholen, uitbreiding capaciteit met 3,5 fte 

2019 38,76 Uitbreiding formatie tgv besluit Informatiebeveiliging en AVG, 1,7 fte 

2019 39,36 Uitbreiding formatie tgv vergroten advieskracht 0,6 FTE (rapport Twynstra&Gudde) 

2019 39,39 Invulling Preventiemedewerker 0,03 fte 

Tabel 5 Formatieontwikkeling 

Ondanks een toenemende formatie nemen de geraamde personeelskosten de komende jaren af. Dit 
wordt veroorzaakt door een drietal factoren.  

- Allereerst zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de invulling van nieuwe functies om 
te kunnen voldoen aan de nieuwe privacywetgeving en de eisen voor informatiebeveiliging. 
Dit met als uitgangspunt dat een deel van deze functies tot 2020 nog worden ingevuld met 
externe inhuur, waarna deze functies vanaf 2021 vast worden ingevuld. Doordat vast 
personeel in verhouding minder kost dan externe inhuur levert dit vanaf 2021 lagere lasten 
op.  

Begrotingspost B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Kosten personeel primair proces 3.424.064€     3.348.000€     3.194.000€     3.194.000€     3.194.000€     

Omvang formatie (inclusief vacatures) 37,19 fte 39,39 fte 39,39 fte 39,39 fte 39,39 fte

Salariskosten (vast en inhuur) 3.214.294€     3.138.000€     2.986.000€     2.986.000€     2.986.000€     

Opleidingskosten 79.482€           85.000€           83.000€           83.000€           83.000€           

Algemene personeelskosten (inclusief reiskst.) 130.288€        125.000€        125.000€        125.000€        125.000€        
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- Daarnaast zijn voor 2020 en 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling (inhuur) 
van een directeur. Over de jaren daarna is nog geen besluit genomen. Vanaf 2022 zijn hier 
dan ook geen middelen voor geraamd. 

- Tot slot is vanaf 2020 een besparing op de personeelskosten berekend, van respectievelijk 
€67.500 (2020), €127.500 (2021) en €187.500 (vanaf 2022). Dit betreft een besparing die 
destijds is ingeboekt als gevolg van verwachte efficiencyvoordelen die samenhangen met de 
implementatie van de nieuwe infrastructuur.  

 
Bijzondere toelagen 
Per 1 januari 2016 zijn alle vaste ICT-medewerkers van de destijds 4 deelnemende gemeenten 
geplaatst in de nieuwe organisatie op een functie uit het functieboek. Bij een aantal medewerkers is 
sprake van een garantie- of uitloopschaal, die uitgaat boven de functieschaal waarin men nu 
geplaatst is. Uitgangspunt van het sociaal plan is dat deze meerkosten door ICT WBW 1-op-1 worden 
doorberekend aan de betrokken deelnemers. Voor 2021 zijn deze kosten als volgt geraamd. 
 

Latende organisatie  Aantal medewerkers Kosten latende organisatie 
per jaar (structureel)  

Bergen op Zoom 1 €   9.000 

Etten-Leur 2 € 16.000 

Roosendaal 3 € 28.000 

Totaal  € 53.000 
Tabel 6 Bijzondere toelagen 

Advieskosten 
Voor het inschakelen van externe adviseurs is een bedrag geraamd van  €73.000. Hier vallen tevens 
de kosten onder voor het uitvoeren van de controle op de jaarrekening door de externe accountant 
(€23.000).  
 
Ten opzichte van 2020 is een inflatiecorrectie van 1,7% toegepast (conform de Kadernota 2021). De 
accountantskosten zijn met €9.000 opgehoogd. Dit als gevolg van de nieuwe aanbesteding van de 
accountantsdiensten, waarbij aan Bakertilly N.V. opdracht is gegeven om voor de jaren 2019 t/m 
2022 de accountantscontrole uit te voeren. 
 
Facilitaire kosten 
De facilitaire kosten bestaan voornamelijk uit de huisvestingskosten die betaald worden voor het 
gebruik van de werkplekken in het gemeentehuis van Moerdijk. Deze post is als volgt opgebouwd. 
 

 
Tabel 7 Facilitaire kosten 

De kosten voor huisvesting (€3.420 per werkplek) dekken de kosten voor huisvesting, meubilair, gas- 
en elektriciteitsverbruik, koffie- en theevoorziening, catering, beveiliging, schoonmaak en klein 
onderhoud. Ten opzichte van 2020 stijgen deze kosten met ca. €10.000. Dit is het gevolg van de 
indexering van het tarief per werkplek met 1,7% (conform de kadernota 2021). Daarnaast wordt voor 
2021 gerekend met 39,39 werkplekken (gebaseerd op het aantal fte per 1 januari 2021). In 2020 
waren dit nog 37,19 werkplekken. 
 

Begrotingspost B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Facilitaire kosten 146.255€     150.000€     150.000€     150.000€     150.000€     

Huisvesting: huur en servicekosten 125.068€     135.000€     135.000€     135.000€     135.000€     

(€ 3.420 per werkplek)

Overige div. kosten 21.187€       15.000€       15.000€       15.000€       15.000€       
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Tot slot worden vanuit dit budget diverse kantoorartikelen, print- en kopieerkosten etc. bekostigd. 
Voor dit budget is (op basis van uitgaven in voorgaande jaren) kritisch gekeken of een deel van dit 
budget kan worden afgeraamd. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een kostenverlaging van   €6.000.  
 
Ondersteunende diensten 
Voor de personele ondersteuning worden criteria en sleutels aangehouden die ook bij vergelijkbare 
GR-instellingen zijn toegepast.  
 

Personele Per  Formatie per In begroting  

ondersteuning fte 01-01-2020 = opgenomen 

    39,39 fte   

Financiën 0,02 0,79 €        70.000 

P&O/ salarisadm. 0,02 0,79 €        70.000 

DIV 0,0045 0,18 €        12.000 

Inkoop   €        35.000 

Totaal   €      187.000 
Tabel 8 Personele ondersteuning 

Voor de personele ondersteuning geldt dat de ICT-samenwerking deze zoveel als mogelijk afneemt 
van gastgemeente Moerdijk. Voor de onderdelen financiën, P&O/salarisadministratie en DIV is dit 
vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Moerdijk.  
 
Ten opzichte van 2019 is een indexering van 2,6% (conform Kadernota 2021) toegepast op de 
bovenstaande onderdelen. Het totaalbedrag komt daarmee op  €187.000. 
 
Werkplek ICT WBW 
De kosten voor de het inrichten van een ICT werkplek worden begroot op   €79.000. 
 

 
Tabel 9 Werkplek ICT WBW 

De kosten voor de ICT werkplek (€1.997 per werkplek) bevatten de aanschaf van de 
werkplekcomputer (laptop, vaste PC), randapparatuur, kantoorautomatisering en servers. Ook de 
kapitaallasten van de aanschaf van laptops zijn in dit bedrag verrekend. 
 
Ten opzichte van 2020 stijgen deze kosten met ca.   €6.000. Dit is het gevolg van de indexering van 
het tarief per werkplek met 1,7% (conform de kadernota 2021). Daarnaast wordt voor 2021 
gerekend met 39,39 werkplekken (gebaseerd op het aantal fte per 1 januari 2021). In 2020 waren dit 
nog 37,19 werkplekken. 
 
Onvoorzien 
Als post onvoorzien geldt voor 2021 een bedrag van  €79.000. Dit is 1% van het begrotingstotaal. 

 

  

Begrotingspost B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Werkplek ICT WBW 73.022€       79.000€       79.000€       79.000€       79.000€       

Huisvesting: ICT werkplek 73.022€       79.000€       79.000€       79.000€       79.000€       

(€ 1.997 per werkplek)
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3.3.2 Lokale ICT infrastructuur 
Voor het onderhoud en exploitatie van de eigen (lokale) infrastructuur van de deelnemers is de 
meerjarige kostenraming aangehouden uit de 1e begrotingswijziging 2020. Dit betreft de ICT 
infrastructuur die oorspronkelijk al bij de deelnemers aanwezig was en door ICT WBW wordt 
beheerd. Deze kosten worden 1 op 1 doorbelast aan de deelnemers.  
 
Hieronder zijn per deelnemer de verwachte kosten voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt.  
 

 
Tabel 10 Kosten lokale ICT infrastructuur 

De kosten zijn ten opzichte van 2020 geïndexeerd met 1,7% (conform kadernota 2021). Daarnaast 
worden de verwachte kosten voor Bergen op Zoom neerwaarts bijgesteld. Dit komt voornamelijk 
doordat gedurende 2019 is geconstateerd dat de onderhoudskosten lager uitvallen als gevolg van het 
in 2018 vervangen opslagsysteem. In de jaarrekening 2019 resulteerde dit in een onderbesteding van 
€32.000. 
 
De kosten voor de lokale infrastructuur lopen vanaf 2022 terug doordat op dat moment de overgang 
naar de gemeenschappelijke infrastructuur (transitie) is afgerond. Een deel van deze kosten (o.a. 
Gemnet, dataverbindingen naar de vestigingen, 3e lijn ondersteuningscontracten ) blijven ook na de 
transitie doorlopen. Op termijn (na de overgang naar de gemeenschappelijke infrastructuur) zullen 
de kosten voor de lokale infrastructuur worden overgezet naar het onderdeel gemeenschappelijke 
infrastructuur. Voor het inzicht in de ontwikkeling van deze kosten, zijn deze posten in deze 
begroting echter nog afzonderlijk opgenomen. 
 
Tot slot worden door ICT WBW kosten gemaakt voor de dienstverlening aan de Regio West- Brabant 
(RWB) en Zorg- en Veiligheidshuis De Markizaten. Deze kosten (€28.000) worden 1 op 1 aan deze 
partijen doorbelast, waardoor dit geen invloed heeft op de deelnemersbijdragen. 
 

  

Deelnemer B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Bergen op Zoom € 393.332 € 350.000 € 215.000 € 215.000 € 215.000

Etten-Leur € 254.915 € 259.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000

Roosendaal € 325.525 € 331.000 € 112.000 € 112.000 € 112.000

Moerdijk € 164.742 € 168.000 € 74.000 € 74.000 € 74.000

Tholen € 98.254 € 100.000 € 39.000 € 39.000 € 39.000

Werkplein € 50.000 € 50.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Totaal € 1.286.768 € 1.258.000 € 556.000 € 556.000 € 556.000
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3.3.3 Gemeenschappelijke ICT infrastructuur 
In 2019 heeft een evaluatie van de ICT samenwerking plaatsgevonden, waaruit een aantal conclusies 
en aanbevelingen zijn voortgekomen en overgenomen. Besloten is om de huidige samenwerking te 
continueren onder de voorwaarden dat deze wordt verbeterd (governance, ICT volwassenheid, 
verbeteren opdrachtgever- en opdrachtnemerschap), en vast wordt gehouden aan onze ambitie om 
op termijn Infrastructuurdiensten vanuit de markt af te nemen, doch dit gefaseerd te doen.  
 
Deze fasering omvat 2 sporen: 

1. Technisch doen wat minimaal nodig is op het gebied van kwaliteit en kwetsbaarheid. Dit 
omvat tevens het realiseren en beheren van één gezamenlijke ICT-infrastructuur. Een taak 
die wordt ondergebracht bij ICT WBW;  

2. Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid. 
 
Voor de realisatie van één gemeenschappelijke infrastructuur zijn in de 1e begrotingswijziging 2020 
de (meerjarige) financiële effecten inzichtelijk gemaakt. 
 
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen (1) de investeringen en de hieruit 
voortkomende kapitaallasten die nodig zijn om dit te realiseren en (2) de jaarlijkse kosten die 
vervolgens nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke infrastructuur. 
 
1) Investeringen gem. infrastructuur (kapitaallasten) 
Om over te kunnen stappen naar de nieuwe gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en om de 
‘verhuizing’ daarnaar toe mogelijk te maken is het noodzakelijk dat eerst de versies van de systeem- 
en basissoftware voor alle deelnemers gelijk wordt getrokken en naar de laatst actuele versie wordt 
gebracht die voldoet aan de minimale eisen van veiligheid en privacy. De investeringen die hiermee 
gepaard gaan, zijn te splitsen in 2 onderdelen. Enerzijds is er personele capaciteit nodig. Anderzijds is 
er binnen de gemeenten een aantal specifieke ‘knelpunten’ dat opgepakt moeten worden alvorens 
overgegaan kan worden tot één gemeenschappelijke infrastructuur. 
 
De tweede en laatste stap is het realiseren van de nieuwe gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. 
Hierbij worden alle bedrijfs- en kantoorapplicaties verhuisd naar de gemeenschappelijk ICT-
infrastructuur. Daarna worden de huidige vijf losse ICT-infrastructuren bij de deelnemers afgebouwd.  
 
De benodigde investeringen worden zoveel mogelijk 1 op 1 doorberekend aan de deelnemers. Dit 
betreft dan o.a. de benodigde ureninzet per deelnemer en de specifieke ‘knelpunten’ die bij de 
deelnemers aanwezig zijn. Daarnaast zijn er enkele uitgaven die niet direct zijn toe te rekenen aan 
een specifieke deelnemer. Deze (algemene) investeringen, zoals het opstellen van een technisch 
ontwerp , de begeleiding van aanbestedingen en de uitgaven voor de programmamanager worden 
toegerekend op basis van het aantal accounts. 
 
Voor 2020 en 2021 zijn onderstaande investeringsbedragen nodig. 

 
Tabel 11 Investeringsoverzicht 2020-2021 

Omschrijving van de investering Totaal
Uitgaven 

t/m 2019
2020 2021

Nieuw e infrastructuur algemeen 562.470 226.470 217.000 119.000

Nieuw e infrastr. Bergen op Zoom  3.143.038 383.363 1.969.000 790.675

Nieuw e infrastr. Etten-Leur  1.668.349 364.268 887.000 417.081

Nieuw e infrastr. Roosendaal  2.264.435 217.210 1.455.000 592.225

Nieuw e infrastructuur Moerdijk 1.468.276 196.820 921.000 350.456

Nieuw e infrastructuur Tholen 974.180 0 736.000 238.180

Nieuw e infrastructuur Werkplein 215.215 15.215 75.000 125.000

Totaal 10.295.963 1.403.345 6.260.000 2.632.618
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In de 1e begrotingswijziging 2020 is voor de periode 2019-2021 in totaal €10.460.000 aan 
investeringskredieten beschikbaar gesteld.  

- In 2019 is een bedrag van €1.403.000 geïnvesteerd.  
- Daarnaast hebben de gemeente Tholen en Moerdijk ervoor gekozen om in 2019 voor hun 

investeringen een eenmalige bijdrage te doen van in totaal €365.000. Deze eenmalige 
bijdragen zijn in mindering gebracht op hun investeringsuitgaven 2019 (wat voor deze 
deelnemers de komende jaren resulteert in lagere kapitaallasten).  

- Tot slot worden in de periode 2020-2021 investeringen uitgevoerd voor het Werkplein. Deze 
investeringen (€200.000) worden 1 op 1 aan het Werkplein doorbelast, waardoor dit geen 
effect heeft op de deelnemersbijdragen van de deelnemende gemeenten.  

Voor de periode 2020-2021 resteert er zodoende een investeringsbedrag van €8.892.000 
(€10.460.000 - €1.403.000 - €365.000 + €200.000). 
 
De investeringen worden in 5 jaar afgeschreven en er wordt gestart met afschrijven vanaf het eerste 
jaar na investeren. Dit resulteert de komende jaren in onderstaande kapitaallasten. 

 
Tabel 12 Kapitaallasten gem. infrastructuur 

2) Beheer en onderhoud gem. infrastructuur 
Op het moment dat de overgang naar de nieuwe infrastructuur is afgerond zal geleidelijk worden 
overgegaan tot één gemeenschappelijke infrastructuur. De verwachte exploitatiekosten voor de 
gemeenschappelijke infrastructuur zijn als volgt. 

 
Tabel 13 Beheer en onderhoud gem. infrastructuur 

Deze ramingen komen overeen met de (meerjarige) ramingen die zijn opgenomen in de 1e 
begrotingswijziging 2020. Voor de uitgaven vanaf 2021 is alleen een indexering toegepast van 1,7% 
(conform kadernota 2021).  
 
Investering laptops 
Tot slot staat in 2022 de vervanging van de laptops gepland. Het gaat hierbij om een investering van 
€62.500. Deze laptops worden in 3 jaar afgeschreven. De hieruit voortkomende kapitaallasten van ca. 
€21.000 zijn opgenomen en verrekend binnen het budget voor de ICT werkplek (paragraaf 3.3.1). 
 
*De bedragen die in tabel 12 en 13 zijn aangeduid met a* en b* vormen samen de geraamde bedragen voor dit onderdeel in tabel 3 
(totaaloverzicht).  

Deelnemer B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Algemeen 73.303€       108.000€      119.000€     112.000€      112.000€      

Specifiek 432.316€      1.443.000€   1.948.000€   1.948.000€   1.948.000€    a*

Bergen op Zoom 148.999€        470.000€        629.000€        629.000€         629.000€         

Etten-Leur 58.158€           250.000€        334.000€        334.000€         334.000€         

Roosendaal 57.515€           334.000€        453.000€        453.000€         453.000€         

Moerdijk 88.626€           224.000€        294.000€        294.000€         294.000€         

Tholen 79.018€           147.000€        195.000€        195.000€         195.000€         

Werkplein -€                      18.000€           43.000€          43.000€           43.000€            

Deelnemer B2020 B2021 B2022 B2023 B2024

Bergen op Zoom 61.986€       398.000€      363.000€     363.000€      363.000€      

Etten-Leur 31.825€       199.000€      181.000€     181.000€      181.000€      

Roosendaal 46.112€       296.000€      271.000€     271.000€      271.000€      

Moerdijk 26.609€       179.000€      164.000€     164.000€      164.000€      

Tholen 17.462€       113.000€      104.000€     104.000€      104.000€      

Werkplein -€                15.000€       30.000€       30.000€        30.000€        

Totaal € 183.994 € 1.200.000 € 1.113.000 € 1.113.000 € 1.113.000 b*
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 uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting 
 

3.4.1 Geprognosticeerde balans 
Om de ontwikkeling van de belangrijkste activa (bezittingen) en passiva (eigen vermogen en 
schulden) inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige geprognosticeerde begin- en 
eindbalans van het begrotingsjaar voorgeschreven (artikel 20 van het BBV). Deze meerjarige 
geprognosticeerde balans wordt tevens gebruikt voor de berekening van de financiële kengetallen 
(paragraaf 2.2.1). Deze gegevens leveren een bijdrage aan het inzicht in de gezondheid en 
ontwikkeling van de financiële positie van de organisatie.  
 
Hieronder is de geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar 2021 opgenomen. In 
bijlage 1 is de meerjarige balans opgenomen. De voornaamste ontwikkeling betreft de investeringen 
die in de jaren (2019-2021) door ICT WBW worden uitgevoerd ter realisatie van een 
gemeenschappelijke infrastructuur. Ter financiering van deze investeringen zijn leningen 
aangetrokken. Dit is in tabel 13 terug te zien in de vorm van een oplopende post ‘materiele vaste 
activa’ met daartegenover een oplopende post ‘vaste schulden’.  

 

Tabel 14 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2021  

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut 1.505.271€  7.446.351€     8.507.985€  

Totaal materiële vaste activa 1.505.271€  7.446.351€     8.507.985€  

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.505.271€  7.446.351€     8.507.985€  

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Vorderingen op openbare lichamen 504.876€      504.876€        504.876€      

Rekening-courant verhouding met het Rijk 233.636€      1.988.895€     -€                   

Overige vorderingen -€                   -€                      -€                   

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 738.512€      2.493.771€     504.876€      

Liquide middelen

Banksaldi 226.133€      250.000€        -200.000€    

Totaal liquide middelen 226.133€      250.000€        -200.000€    

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen 532.206€      312.000€        252.000€      

Totaal overlopende activa 532.206€      312.000€        252.000€      

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.496.851€  3.055.771€     556.876€      

TOTAAL ACTIVA 3.002.122€  10.502.122€  9.064.861€  

31-12-2018 31-12-2020 31-12-2021

Passiva
Vaste passiva
Voorzieningen 61.416€        61.416€          61.416€        

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.300.000€  8.800.000€     7.300.000€  

Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.300.000€  8.800.000€     7.300.000€  

TOTAAL VASTE PASSIVA 1.361.416€  8.861.416€     7.361.416€  

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden 769.374€      769.374€        769.374€      

Totaal netto-vlottende schulden 769.374€      769.374€        769.374€      

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen
540.314€      540.314€        540.314€      

Overige vooruit ontvangen bedragen 331.018€      331.018€        393.757€      

Totaal overlopende passiva 871.332€      871.332€        934.071€      

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 1.640.706€  1.640.706€     1.703.445€  

TOTAAL PASSIVA 3.002.122€  10.502.122€  9.064.861€  
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4 Verrekening van de kosten met de deelnemers 
 

 Verdeelsleutels 
Voor de dekking van de uitgaven in de begroting is ICT WBW afhankelijk van bijdragen van de 
deelnemers. De kosten van de dienstverlening van ICT WBW worden zoveel als mogelijk (naar rato 
van afname/gebruik) in rekening gebracht aan de deelnemende gemeenten.  
 
De kosten worden aan de deelnemers toegerekend op basis van verdeelsleutels. Hieronder is voor 

iedere begrotingspost aangegeven welke verdeelsleutel van toepassing is. Hierbij is dezelfde indeling 

aangehouden als het totaaloverzicht (tabel 3) op pagina 16. 

 

 

Tabel 15 Verdeelsleutels 

4.1.1 Accounts 

Het aantal accounts wordt automatisch geteld volgens een vastgesteld algoritme. Het algoritme is 
gericht op de echte gebruikers van de kantoorautomatisering.  
Niet meegeteld worden: 

• Algemene accounts (cursisten , balies, tweede account voor testen, accounts medewerkers ICT 
WBW, service-accounts voor systemen) 

• Functionele mailbox (want beheer is minimaal) 

• Medewerkers en externen die uitsluitend gebruik maken van webmail (want beheer is minimaal). 
Zodra iemand kan inloggen in ADS of Exchange wordt die meegeteld als account 

• Leveranciersaccounts 
 
Dit borgen we in de Active Directory door per gebruiker het type op te nemen. De meting wordt 
uitgevoerd op 1 februari voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Alleen gebruikers die in de 
voorgaande 90 dagen ingelogd zijn worden meegeteld. Indien al zeker is dat zich belangrijke 
wijzigingen zullen voordoen in de aantallen dan kan een afspraak over een correctie gemaakt 
worden. Deze verdeling wordt gebruikt voor de begroting én jaarrekening van dat jaar.  
 
 

Begrotingspost Verdeling

1 Bedrijfsvoering
Personeel primair proces Accounts

Bijz.toelagen BERM-gemeenten 1 op 1

Advieskosten Accounts

Facilitaire kosten Accounts

Ondersteunende diensten Accounts

Werkplek ICT WBW Accounts

Onvoorzien Accounts

2 Lokale ICT infrastructuur
Exploitatiekosten BERMT 1 op 1

Exploitatiekosten Werkplein 1 op 1

Exploitatiekosten derden 1 op 1

3 Gemeenschappelijke ICT infrastructuur
Exploitatiekosten BERMT (algemeen) Accounts

Exploitatiekosten BERMT (specifiek) 1 op 1

Exploitatiekosten Werkplein 1 op 1
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In deze begroting is gerekend met de volgende aantallen: 
 
Deelnemer Accounts Procentueel 

Bergen op Zoom 855  33,56% 

Etten-Leur 427  16,76% 

Roosendaal 637  25,00% 

Moerdijk 385  15,11% 

Tholen 244    9,58% 

Totaal 2.548 100,00% 
Tabel 16 Accounts per deelnemer 

4.1.2  Niet-standaardwijzigingen 

Voor het jaar 2021 ligt de focus van de werkzaamheden van ICT WBW naast instandhouding van de 
huidige dienstverlening op de uitvoering van het programma nieuwe infrastructuurdiensten. De uren 
die door ICT WBW worden besteed aan ‘niet- standaard wijzigingen’ (advies aanvragen, 
werkzaamheden aan of vragen over producten of diensten die niet in de PDC zijn opgenomen of die 
niet standaard zijn) worden op begrotingsbasis naar rato van het aantal accounts verdeeld en 
opgenomen in het werkprogramma 2021 per deelnemer. Op basis van de urenrealisatie 2021 vindt 
achteraf een herverdeling van de uren per deelnemer plaats. Deze herverdeling wordt in de 
jaarrekening 2021 verrekend in de bijdrage 2021 per deelnemer.  
 

 Kostenverdeling 2021 
Op basis van de diverse verdeelsleutels is de volgende kostenverdeling gemaakt voor 2021. De 

kosten van ICT WBW en daarmee ook de bijdragen van de deelnemers hebben volledig betrekking op 

taakveld 0.4 Overhead. 

 

Tabel 17 Kostenverdeling 2021 

 Wijze van doorberekening 
Jaarlijks zal op basis van de vastgestelde begroting een voorschot op de bijdrage aan de deelnemers 
in rekening worden gebracht in de volgende frequentie: 

• Vóór 15 januari van het begrotingsjaar:   40% van de bijdrage 

• Vóór 1 april van het begrotingsjaar:         30% van de bijdrage 

• Vóór 1 augustus van het begrotingsjaar: 30% van de bijdrage 
Afrekening van de voorschotten zal plaatsvinden aan de hand van de jaarrekening.  

  

Kostenverdeling 2021 Totaal

Bergen op 

Zoom Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein

Bedrijfsvoeringskosten 3.683.000€  1.235.858€  617.206€      920.750€      556.497€      352.689€      -€               

Bijz.toelagen BERM-gemeenten 53.000€        9.000€          16.000€        28.000€        -€               -€               -€               

Lokale ICT infrastructuur

> exploitatiekosten BERMT 1.208.000€  350.000€      259.000€      331.000€      168.000€      100.000€      -€               

> exploitatiekosten Werkplein 50.000€        -€               -€               -€               -€               -€               50.000€        

Gemeenschappelijke ICT infrastructuur

> exploitatiekosten BERMT (algemeen) 108.000€      36.240€        18.099€        27.000€        16.319€        10.342€        -€               

> exploitatiekosten BERMT (specifiek) 2.610.000€  868.000€      449.000€      630.000€      403.000€      260.000€      -€               

> exploitatiekosten Werkplein 33.000€        -€               -€               -€               -€               -€               33.000€        

Totaal 7.745.000€  2.499.098€  1.359.305€  1.936.750€  1.143.816€  723.031€      83.000€        
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Bijlage 1. Geprognosticeerde balans 2021-2024  
 

   

31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut 1.505.271€  7.446.351€     8.507.985€  6.485.933€  4.405.907€  2.325.881€  

Totaal materiële vaste activa 1.505.271€  7.446.351€     8.507.985€  6.485.933€  4.405.907€  2.325.881€  

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.505.271€  7.446.351€     8.507.985€  6.485.933€  4.405.907€  2.325.881€  

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Vorderingen op openbare lichamen 504.876€      504.876€        504.876€      504.876€      504.876€      504.876€      

Rekening-courant verhouding met het Rijk 233.636€      1.988.895€     -€                   69.313€        709.339€      49.364€        

Overige vorderingen -€                   -€                      -€                   -€                   -€                   -€                   

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 738.512€      2.493.771€     504.876€      574.189€      1.214.215€  554.240€      

Liquide middelen

Banksaldi 226.133€      250.000€        -200.000€    250.000€      250.000€      250.000€      

Totaal liquide middelen 226.133€      250.000€        -200.000€    250.000€      250.000€      250.000€      

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen 532.206€      312.000€        252.000€      192.000€      132.000€      72.000€        

Totaal overlopende activa 532.206€      312.000€        252.000€      192.000€      132.000€      72.000€        

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.496.851€  3.055.771€     556.876€      1.016.189€  1.596.215€  876.240€      

TOTAAL ACTIVA 3.002.122€  10.502.122€  9.064.861€  7.502.122€  6.002.122€  3.202.121€  

31-12-2018 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

Passiva
Vaste passiva
Voorzieningen 61.416€        61.416€          61.416€        61.416€        61.416€        61.416€        

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.300.000€  8.800.000€     7.300.000€  5.800.000€  4.300.000€  1.500.000€  

Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.300.000€  8.800.000€     7.300.000€  5.800.000€  4.300.000€  1.500.000€  

TOTAAL VASTE PASSIVA 1.361.416€  8.861.416€     7.361.416€  5.861.416€  4.361.416€  1.561.416€  

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden 769.374€      769.374€        769.374€      769.374€      769.374€      769.374€      

Totaal netto-vlottende schulden 769.374€      769.374€        769.374€      769.374€      769.374€      769.374€      

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen
540.314€      540.314€        540.314€      540.314€      540.314€      540.314€      

Overige vooruit ontvangen bedragen 331.018€      331.018€        393.757€      331.018€      331.018€      331.018€      

Totaal overlopende passiva 871.332€      871.332€        934.071€      871.332€      871.332€      871.332€      

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 1.640.706€  1.640.706€     1.703.445€  1.640.706€  1.640.706€  1.640.706€  

TOTAAL PASSIVA 3.002.122€  10.502.122€  9.064.861€  7.502.122€  6.002.122€  3.202.122€  
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Bijlage 2. Overzicht taakvelden  
 

 

Taakveld Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

0.0 - Bestuur en ondersteuning 8.006.000€  8.006.000€  7.575.000€  7.575.000€  7.568.000€  7.568.000€  7.568.000€  7.568.000€  

0.4 - Overhead € 8.006.000 € 8.006.000 € 7.575.000 € 7.575.000 € 7.568.000 € 7.568.000 € 7.568.000 € 7.568.000

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 - Volksgezondheid en milieu -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 

en stedelijke vernieuwing
-€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   -€                   

2021 2022 2023 2024
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1 Inleiding 
 
Het voorliggende document betreft het jaarverslag en de jaarrekening 2019 voor de bedrijfsvoerings-
organisatie ICT SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST (hierna ICT WBW). In dit document wordt 
verantwoording afgelegd over de realisatie van het afgesproken beleid en over de financiële 
resultaten voor het boekjaar 2019.  
 
In het jaarverslag wordt ingegaan op de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Daarnaast 
zijn de (wettelijk voorgeschreven) paragrafen opgenomen. 
 
In de jaarrekening wordt vervolgens dieper ingegaan op het overzicht van baten en lasten en worden 
de balansposten toegelicht.  
 
Het startpunt voor het boekjaar 2019 is de begroting 2019. Gedurende het jaar is de begroting 2019 
bijgesteld in de 1ste en 2e begrotingswijziging 2019. Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2019 
sluit de jaarrekening 2019 met een positief saldo van €397.134. 
 
Dit saldo wordt met name verklaard doordat er meer inkomsten zijn gerealiseerd met betrekking tot 
projecten die 1 op 1 zijn doorbelast aan o.a. het Werkplein en de gemeente Roosendaal. Daarnaast 
zijn er enkele kleinere posten (o.a. opleidings- en mobiliteitskosten) waar reeds bij de 2e 
bestuursrapportage een onderbesteding voor werd voorzien. 
 
 
Zevenbergen, 3 juli 2020 
 
Waarnemend Secretaris, 
 
 
 
 
 
dhr. M.G.M Danen 
 
 
 
 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT Samenwerking West-Brabant-West van 3 juli 2020. 
 
De voorzitter,     De waarnemend secretaris, 
 

 
 
mevr. Dr. M.W.M. de Vries   dhr. M.G.M.Danen 
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2 Jaarverslag 
 
In dit jaarverslag wordt allereerst in paragraaf 2.1 een financieel totaaloverzicht opgenomen met de 
begrote en bestede budgetten in 2019. Vervolgens wordt in de programmaverantwoording 
(paragraaf 2.2) ingegaan op de mate waarin de (beleidsmatige) doelstellingen zijn gerealiseerd, 
waarna tot slot de wettelijk voorgeschreven paragrafen zijn opgenomen (paragraaf 2.3). 
 

2.1 Financiële samenvatting 2019 
Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2019 sluit de jaarrekening 2019 met een positief saldo van 
€397.134. In hoofdstuk 3.3 worden de financiële afwijkingen nader toegelicht. 
 

 
Tabel 1 Financieel overzicht 2019 

Begroting

na wijziging
Rekening

Afwijking tov 

begroting

2019 2019 2019

Lasten

4.1 Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur 1.229.000€           1.239.501€           10.501€                

Nieuwe infrastructuur -€                            10.027€                10.027€                

Exploitatie  derden 39.000€                85.678€                46.678€                

4.2 Bedrijfsvoering

Kosten  Personeel Primair Proces 3.536.022€           3.497.446€           -38.576€               

Directe Materiële Productiekosten 116.587€              101.967€              -14.620€               

Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen 236.259€              189.365€              -46.894€               

Materiele Overhead 181.988€              183.587€              1.599€                   

Onvoorzien 4.635€                   -€                       -4.635€                 

4.3 Nieuwe infrastructuur

Kapitaallasten -€                            -€                       -€                       

Kapitaallasten eenmalige investeringen 85.188€                85.335€                147€                      

4.4 Overige kosten

Bijz. toelagen BERM-gemeenten 54.006€                58.031€                4.025€                   

Totaal lasten 5.482.685€           5.450.937€           -31.748€               

Baten 

4.1 Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur -€                            11.830€                -11.830€               

Exploitatie derden 39.000€                85.678€                -46.678€               

4.2 Bedrijfsvoering

Personeel primair proces 229.765€              536.644€              -306.879€             

Totaal baten 268.765€              634.152€              -365.387€             

Saldo lasten en baten 5.213.920€           4.816.786€           -397.134€             

Bijdragen deelnemers

Bergen op Zoom 1.740.464€           1.524.441€           216.023€              

Etten-Leur 953.592€              928.737€              24.855€                

Roosendaal 1.347.404€           1.223.284€           124.120€              

Moerdijk 712.423€              703.099€              9.324€                   

Tholen 460.037€              437.224€              22.813€                

Totaal Baten 5.213.920€           4.816.786€           397.134€              
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2.2 Programmaverantwoording 
Dienstverlening 
Reguliere 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 2019 hebben in dit kader reguliere accountgesprekken plaatsgevonden. In deze 
overleggen stond de verantwoording op basis van “Service Level Agreements” (SLA) centraal. Met 
maandelijkse “Service Level Reports” ( SLR ) per deelnemer zijn de geleverde prestaties kwalitatief 
vergeleken met de normen opgenomen in de SLA. 
 
In onderstaande tabel zijn de kwantitatieve gegevens van de dienstverlening in 2019 opgenomen. 
Ter vergelijk zijn ook de cijfers uit 2018 in de tabel verwerkt. 
 

 
Tabel 2 Kwantitatieve gegevens dienstverlening 2019 

Programma 
In 2019 is gestart met het programma “nieuwe infrastructuur”. Het actualiseren van de bestaande, 
verouderde ICT-infrastructuur en werken naar een nieuwe gemeenschappelijke ICT infrastructuur 
voor alle deelnemers, waarvan ICT WBW eigenaar is, is programmatisch uitgevoerd. Hiertoe zijn o.a. 
36 projecten (per deelnemer 6) gestart, een aantal architectuurontwerpen gemaakt en een tweetal 
Europese aanbestedingen uitgevoerd. Daarnaast is voor de Gemeente Roosendaal de verhuizing van 
het datacenter naar een nieuwe locatie uitgevoerd.  
 
De realisatie van genoemde 36 projecten is voor ruim 40% afgerond en 2 van de 3 aanbestedingen 
zijn afgerond. Het programma ligt daarmee op koers om conform planning eind 2021 af te ronden.  
 
Het programma en de projecten zijn ondersteund met externe capaciteit ( 14 medewerkers )  
 
Bedrijfsvoering 
Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren 
Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. Met het 
oog daarop heeft het VNG bestuur op 18 april 2019 besloten een werkgeversvereniging voor 
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet gemeenten) op te richten. Door lid te worden 
van deze werkgeversvereniging kunnen aangesloten organisaties niet zijnde gemeenten, zelfstandig 
een cao afsluiten. Het bestuur heeft in dit kader besloten lid te worden van een 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, onder de opschortende 
voorwaarde dat de gemeenteraden van de deelnemers geen wensen of bedenkingen inbrengen. Er 
zijn geen wensen of bedenkingen kenbaar gemaakt. 
 
Ontwikkelingen 
Schaalvergroting: Nieuwe deelnemer 
In 2019 hebben alle deelnemers van ICTWBW formeel ingestemd met het verzoek van het Werkplein 
Hart van West-Brabant tot toetreding als buitengewoon deelnemer van de GR ICT West Brabant. Met 
de op 15 april 2019 gepubliceerde Gemeenschappelijke Regeling in de Staatscourant is de toetreding 
van het Werkplein dan een feit. 
 
Evaluatie ICT Samenwerking 
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In de GR is opgenomen dat eens in de vier jaar een evaluatie plaatsvindt, waarbij naast de 
doelgerichtheid van de samenwerking ook de juridische vorm kritisch wordt bekeken. Nadat de 
opdracht voor deze evaluatie voor akkoord is voorgelegd aan de colleges van B&W van de 
deelnemende gemeenten, heeft deze evaluatie in de periode maart tot mei 2019 plaatsgevonden.  
 
Dit heeft geleid tot de oplevering van een rapportage van het bureau Twynstra Gudde. Mede op 
basis van de ontvangen zienswijzen op de concept begroting 2020-2023, heeft het bestuur van ICT 
WBW besloten de conclusies en aanbevelingen voortvloeiende uit de evaluatie van de ICT 
samenwerking volledig over te nemen.  
 
Concreet betekent dit dat er voor gekozen wordt de huidige samenwerking te continueren onder de 
voorwaarden dat deze wordt verbeterd (governance, ICT volwassenheid, verbeteren opdrachtgever- 
en opdrachtnemerschap). Voorts wordt vasthouden aan de ambitie om op termijn 
Infrastructuurdiensten vanuit de markt af te nemen, doch dit gefaseerd te doen. Deze fasering omvat 
twee sporen: 
1. Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en ICT-volwassenheid;  
2. ICT- infrastructuur: technisch doen wat minimaal nodig is op het gebied van kwaliteit en 

kwetsbaarheid. Dit omvat tevens het realiseren en beheren van één gezamenlijke ICT-
infrastructuur. Een taak die wordt ondergebracht bij ICT WBW. 

 
Het volledig overnemen van de adviezen van Twijnstra Gudde omvatte het impliciete besluit om de 
in de eindfase verkerende Europese aanbesteding van infrastructuurdiensten te beëindigen.  
 
De vertaling van de aanbevelingen van de evaluatie heeft geleid tot : 

a. De op- en vaststelling van de 2de begrotingswijziging voor 2019 en de 1ste begrotingswijzing 

voor 2020; 

b. Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling ICT Samenwerking West- Brabant-West (GR). 
De aanpassing heeft betrekking op het vormgeven van een andere governance (deelnemers 
organiseren de vraagkant in een deelnemersraad, de directeur ICT WBW organiseert de 
aanbodzijde) Daarnaast is in de GR tekst een aanpassing gedaan mbt het takenpakket van ICT 
WBW  (uitbreiding van taken met het realiseren en in stand houden van één gezamenlijke ICT-
infrastructuur); 

c. Aanpassing van de mandatenlijst. 
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2.3 De paragrafen 
Conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in het jaarverslag 
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. 
 

2.3.1 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. Tot 
slot wordt in deze paragraaf een aantal kengetallen opgenomen die gebruikt kunnen worden bij de 
beoordeling van de financiële positie.  
 
Risico’s 
In het kader van risicomanagement worden jaarlijks de belangrijkste risico’s geïnventariseerd en 
gemonitord.  
 
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. 

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). 

 
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/worden de volgende maatregelen getroffen 
 

a) Vaststelling Informatiebeveiligingsbeleid  
Als ICT-dienstverlener voor gemeenten is een adequate informatiebeveiliging essentieel. ICT-
infrastructuur en informatiesystemen vormen immers het zenuwstelsel voor de 
bedrijfsvoering en dienstverlening voor zowel ICT WBW als deelnemers. Om een goede 
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informatiebeveiliging te borgen heeft het bestuur van ICT WBW een 
informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Dit beleid is er op gericht binnen ICTWBW de 
beschikbaarheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de ICT-infrastructuur en 
(geautomatiseerde) gegevensverwerking en uitwisseling van gegevens tussen ICTWBW en 
derden te waarborgen.  

 
Een informatiebeveiligingsbeleid is randvoorwaardelijk als start voor het ontwikkelen van 
een volwassen informatiebeveiligingsorganisatie. Daarnaast is het hebben van een 
vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid steeds vaker een verplichting in diverse audits en de 
jaarcontrole. Het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid sluit naadloos aan op het 
beveiligingsbeleid van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. 

 
b) Uitvoering actieplan AVG & ISO27001 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Deze wet stelt strengere eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de afspraken die 
daarvoor tussen de deelnemers van ICT WBW als eigenaar van de gegevens en ICT WBW als 
verwerker ervan worden gemaakt.  
 
In verwerkersovereenkomsten die tussen de afzonderlijke deelnemers en de GR ICT WBW 
zijn afgesloten zijn deze afspraken vastgelegd. In de verwerkersovereenkomst is ook de 
normering opgenomen m.b.t. de informatieveiligheid, specifiek de ISO27001. 
 
Onderzocht is welke consequenties deze wet heeft voor de noodzakelijke inzet vanuit ICT 
WBW. Dit heeft geleid tot de vaststelling van een actieplan, met acties gericht op het kunnen 
voldoen aan enerzijds de AVG en anderzijds de ISO27001 normering. In 2019 is de benodigde 
inhaalslag in het kader van de AVG afgerond. Van de 50 actiepunten in kader van de 
ISO27001-normering zijn er 15 gereed, 23 gestart en dienen in 2020 nog 12 punten te 
worden opgestart. Alle 50 actiepunten zijn naar verwachting eind 2020 gereed. De hiervoor 
toegekende middelen voor 2019 en 2020 zijn toereikend 

 

In onderstaande tabel zijn de kwantitatieve gegevens van het aantal geregistreerde 
beveiligingsincident meldingen opgenomen. Hier is een grote toename ten opzichte van 2018 te zien 
van het aantal meldingen en de daarvoor benodigde afhandeltijd.  
 

Jaar 
Aantal 
beveiligingsincidenten Bestede tijd IB advies 

Bestede tijd IB implementatie 
technische maatregelen 

2016  Niet specifiek geregistreerd      

2017  Niet specifiek geregistreerd      

2018 215 46 uur 276 uur 

2019 780 274 uur 889 uur 
Tabel 3 Beveiligingsincidenten 2019 

Op het gebied van Privacy ( AVG ) kan gemeld worden dat er in 2019 1 datalek is geconstateerd. Het 
betrof hier de onderlinge toegankelijkheid van gegevens van deelnemers. De eerste prioriteit na 
ontdekking van het incident was het analyseren van het incident en daarna het dichten van het 
datalek. Omdat bij dit incident mogelijk persoonsgegevens toegankelijk waren, is er in samenspraak 
met de Functionarissen Gegevensbescherming van de deelnemende gemeenten voor gekozen dit 
beveiligingsincident gezamenlijk, onder de vlag van ICT WBW, als datalek te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De evaluatie van dit incident wordt in 2020 voorgelegd aan het bestuur. 
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Bedrijfsvoeringsrisico’s 
Personeel 
Dit risico behelst het niet kunnen leveren van de overeengekomen dienstverlening als gevolg van een 
hoog ziekteverzuim en/of het niet kunnen verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel.  
Was in 2019 vooral sprake van een hoog risico als gevolg van een hoog ziekteverzuim veroorzaakt 
door langdurige ziekte (risico is afgedekt door bij raming van personeelsbudget), in 2020 wordt dit 
risico aanzienlijk lager ingeschat. Daarentegen is er sprake van een krappe arbeidsmarkt voor ICT-
personeel, waardoor het risico bestaat dat er geen voldoende gekwalificeerd personeel kan worden 
geworven tegen de door ICT WBW geboden salarissen.  
 
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 
2018 

Begroting 
 2019 

Jaarrekening 
2019 

Netto schuldquote 2,45% 76,74% 26,49% 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 2,45% 76,74% 26,49% 

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. 
Tabel 4 Financiële kengetallen 

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. 
 
De stijging van de netto schuldquote in 2019 (26,49%) ten opzichte van 2018 (2,45%) is het gevolg 
van het feit dat ICT WBW in 2019 een lening van €1.300.000 heeft afgesloten. Dit ter financiering van 
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de investeringen die in 2019 zijn gedaan in het kader van de realisatie van de gemeenschappelijke 
infrastructuur. Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar en het rentepercentage bedraagt 0,08%.  
 
Een stijging van de netto schuldquote hoeft niet per definitie een probleem te zijn. In het geval van 
ICT WBW zijn in de jaren (2019-2021) investeringen uitgevoerd/gepland van in totaal €10.500.000. 
ICT WBW dient deze investeringen voor te financieren. Deze investeringen worden afgeschreven en 
de hieruit voortkomende kapitaallasten worden in de komende jaren via de deelnemersbijdragen in 
rekening gebracht bij de deelnemers. Voor ICT WBW is het risico dat niet voldaan kan worden aan de 
terugbetaling van de lening dus beperkt. 
  
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft een indicatie 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 totale vermogen.  
 
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 deelnemende gemeenten.  
 
Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Dit kengetal geeft een indicatie welke structurele 
ruimte aanwezig is om de lasten te dragen. 
 
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 en 
mogen geen reserves worden opgebouwd. 
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2.3.2 Bedrijfsvoering 
In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering 
weergegeven. 
 
Personeel en organisatie 
De formatie van ICT WBW is toe te rekenen aan de ICT ondersteuning aan de deelnemende 
gemeenten en de bedrijfsvoering van ICT WBW.  
 
In onderstaande tabellen zijn de formatieontwikkeling en de personeelsmutaties inzichtelijk 
gemaakt. 
 
Formatieontwikkeling 

Jaar 
Aantal 
fte Omschrijving 

2016 33,56  Basis formatie bij oprichting  

2017 33,56  Basis formatie bij oprichting  

2018 37,06 Toetreding Gemeente Tholen, uitbreiding capaciteit met 3,5 FTE 

2019 38,76 Uitbreiding formatie tgv besluit Informatiebeveiliging en AVG, 1,7 FTE 

2019 39,36 Uitbreiding formatie tgv vergroten advieskracht 0,6 FTE ( rapport Twynstra&Gudde ) 

2019 39,39 Invulling Preventiemedewerker 0,03 FTE 
Tabel 5 Formatieontwikkeling 

Personeelsmutaties: 

Jaar 
Aantal 

FTE Vast Vacature Flexibele schil 
Uit 

dienst 
In 

dienst 

2016 33,56 31,83 1,73 0 0 0 

2017 33,56 29,66 3,9 0 2 0 

2018 37,06 30,77 2,79 3,5 0 1 

2019 39,39 27,04 8,85 3,5 6 4 
Tabel 6 Personeelsmutaties 

Opmerking: met het budget vacatureruimte en flexibele schil worden inhuur kosten gedekt. Door het 
feit dat inhuur van personeel duurder is dan vaste formatie kan met het budget voor 1 fte formatie 
effectief 0,67 fte worden ingehuurd. 
 
Ziekteverzuim: 

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van ICT WBW in 2019 is 5,39%. Dit is inclusief langdurig 

ziekteverzuim van 4 medewerkers en 1 medewerker met extra langdurig verzuim. Het landelijk 

gemiddelde voor het openbaar bestuur lag in 2018 op 5,8% (bron: A&O-fonds 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) 

Preventie arbeidsomstandigheden:  
In 2019 is een preventiemedewerker aangesteld en gestart met het uitvoeren van een risico 
inventarisatie arbeidsomstandigheden. Het resultaat, een uitvoeringsplan, zal in 2020 worden 
uitgevoerd.  
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Planning en control 
In de financiële verordening is vastgelegd dat er jaarlijks naast de begroting en jaarrekening 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 2019 zijn door het bestuur de jaarstukken 2018, de begroting 2020 en de 1ste en 2de 
bestuursrapportage 2019 vastgesteld. De jaarrekening wordt door een onafhankelijke accountant 
gecontroleerd. Omdat de oude overeenkomst met Baker Tilly eind 2019 afliep, is in 2019 met Baker 
Tilly een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode 2019-2022. 
 
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. 
 

2.3.3 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 2019 is € 122.000 in rekening gebracht.  
 
Werkplekken 
In 2019 zijn de werkplekken ( PC’s ) van ICT WBW vervangen. Hiervoor is een investering gedaan van 
€57.000. De investering wordt vanaf 2020 in 3 jaar afgeschreven. 
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2.3.4 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 enkele nadere regels opgenomen hoe om te gaan met de financieringsfunctie.  
 
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 is de 
kasgeldlimiet wettelijk 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 begrote lasten zijn.  
 
De berekening van de kasgeldlimiet voor 2019 ziet er als volgt uit: 
Begrotingstotaal 2019:  € 5 219.799 
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):  €    428.024 
 
De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat ICT WBW aan kortlopende kredieten zou mogen 
aantrekken. In 2019 is geen kortlopend geld aangetrokken, waardoor de norm niet is overschreden.  
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen 
met een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een 
bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het 
begrotingstotaal. Voor ICT WBW bedraagt de renterisiconorm €2.500.000.  
 
In de jaren (2019-2021) zijn investeringen uitgevoerd/gepland van in totaal €10.500.000. ICT WBW 
dient deze investeringen voor te financieren. Deze investeringen worden in 5 jaar afgeschreven en de 
hieruit voortkomende kapitaallasten worden in de komende jaren via de deelnemersbijdragen in 
rekening gebracht bij de deelnemers.  
 
Ter financiering van de investeringen in 2019 heeft ICT WBW in november 2019 een lening 
afgesloten van €1.300.000 (aflossing in 2024 met een rentepercentage van 0,08%). Daarnaast heeft 
ICTWBW bij de BNG bank een RC krediet van €200.000. In het bestuursbesluit d.d. 24-10-2019 is 
hiertoe het financieringsplafond voor 2019 opgehoogd tot €1.500.000. 
 
In hetzelfde besluit is het financieringsplafond voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld op de 
investeringsbedragen die zijn vastgesteld in de 1e begrotingswijziging 2020. Ter financiering van de 
geplande investeringen in 2020-2021 is in januari 2020 een (aanvullende) lening van €7.500.000 
afgesloten. Tot slot heeft ICT WBW een RC krediet, waardoor (indien nodig) tot €200.000 rood kan 
worden gestaan bij de BNG Bank. 
 
Doordat voor de leningen die ICT WBW afsluit de rentepercentages gedurende de looptijd vastliggen, 
is er geen sprake van renteherzieningen. Daarnaast is een deel van de investeringen eenmalig 
(migratiekosten), waardoor er na afloop van de leningen geen volledige herfinanciering nodig is. 
Hierdoor blijft ICT WBW binnen de renterisiconorm.  
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3 Jaarrekening 2019 Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT WBW 
 
In overeenstemming met artikel 24, lid 3 van het BBV bestaat de jaarrekening uit: 

• de balans en de toelichting (paragraaf 3.2); 

• het overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 3.3). 
 

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.  
 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Voor arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen 
of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de 
meerjarenraming te weten vier jaar. 
 
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 2019 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. Naar verwachting duurzame 
waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in 
aanmerking genomen. 
 
Als afschrijvingstermijn wordt 5 jaar aangehouden, waarbij de afschrijving start in het jaar volgend op 
het jaar van investering. Op investeringen wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode toegepast.  
 
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. Voor eventuele 
oninbaarheid van vorderingen wordt een risicovoorziening getroffen. 
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Passiva 
Onder passiva wordt het vermogen van de organisatie aangeduid, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt in vaste en vlottende passiva. 
 
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.  
 
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 

 

Tabel 7 Balans 2019 

31 december 2019 31 december 2018

Activa

Vaste activa
Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut 1.505.271€              149.295€                 

Totaal materiële vaste activa 1.505.271€              149.295€                 

TOTAAL VASTE ACTIVA 1.505.271€              149.295€                 

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Vorderingen op openbare lichamen 504.876€                 576.469€                 

Rekening-courant verhouding met het Rijk 233.636€                 141.063€                 

Overige vorderingen -€                               32.477€                   

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 738.512€                 750.010€                 

Liquide middelen

Banksaldi 226.133€                 58.086€                   

Totaal liquide middelen 226.133€                 58.086€                   

Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen
532.206€                 220.619€                 

Totaal overlopende activa 532.206€                 220.619€                 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.496.851€              1.028.715€              

TOTAAL ACTIVA 3.002.122€              1.178.010€              

31 december 2019 31 december 2018

Passiva

Vaste passiva
Voorzieningen 61.416€                   61.416€                   

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instell ingen 1.300.000€              -€                               

Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.300.000€              -€                               

TOTAAL VASTE PASSIVA 1.361.416€              61.416€                   

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden 769.374€                 441.814€                 

Totaal netto-vlottende schulden 769.374€                 441.814€                 

Overlopende passiva

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarli jks terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

540.314€                 674.780€                 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen 331.018€                 -€                               

Totaal overlopende passiva 871.332€                 674.780€                 

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 1.640.707€              1.116.594€              

TOTAAL PASSIVA 3.002.122€              1.178.010€              
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3.2.1 Toelichting op de balans 
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de verschillende balansposten. 
 
Vaste activa 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de vaste activa gedurende het jaar 
 

 
Tabel 8 Activa verloopoverzicht 

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

- Investeringen 2019 
ln de periode maart tot mei 2019 heeft een evaluatie van de GR plaatsgevonden. Dit heeft 
geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen die zijn overgenomen en waarvan de 
(financiële) effecten in de 1ste begrotingswijziging 2020 zijn verwerkt. Concreet houdt dit in 
dat de huidige samenwerking wordt gecontinueerd onder de voorwaarden dat deze wordt 
verbeterd (governance, ICT volwassenheid, verbeteren opdrachtgever en 
opdrachtnemerschap), er vastgehouden wordt aan de ambitie om op termijn 
lnfrastructuurdiensten vanuit de markt af te nemen, doch dit gefaseerd te doen.  

 
ln de eerste fase wordt gekomen tot één gemeenschappelijke infrastructuur die door ICT 
WBW wordt beheerd. Voor 2019 is hier een investeringskrediet voor beschikbaar gesteld van 
€2.286.700. Daarnaast was in de begroting 2019 reeds een investeringskrediet opgenomen 
van €62.500 ten behoeve van de vervanging van de werklaptops van de medewerkers van ICT 
WBW.  

 
In de tabel hieronder zijn de beschikbaar gestelde investeringskredieten voor 2019 afgezet 

tegen de werkelijke besteding. 

 

Tabel 9 Investeringsoverzicht 2019 

De investeringen voor het programma (nieuwe infrastructuur) zijn in 2019 lager ( €517.000 ) 
dan begroot. Belangrijkste reden hiervoor is dat de verwerving van de benodigde ICT-
infrastructurele middelen welke gepland was voor eind december 2019 deels in januari 2020 
heeft plaats gevonden. Daarnaast zijn een aantal projectactiviteiten en de daarvoor 
benodigde externe capaciteit verschoven naar 2020. De niet bestede middelen in 2019 zullen 
dus doorschuiven naar 2020. In de 2e begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 worden 
de effecten hiervan op de (verschuivende) kapitaallasten verwerkt. 

  

Boekwaarde

1 januari 2019

Investeringen

2019

Desinvesering

2019

Afschrijvingen

2019

Bijdragen van 

derden

2019

Afwaardering

2019

Boekwaarde

 31 december 

2019

Overige materiële vaste activa 149.295€           1.825.812€       -66.000€             -38.214€             -365.622€          -€                             1.505.271€       

Totaal 149.295€           1.825.812€       -66.000€             -38.214€             -365.622€          -€                             1.505.271€       

Investering

Beschikbaar 

gesteld krediet

Werkelijk 

besteed in 

2019

Restant

Nieuwe infrastructuur 2019 2.286.700€      1.768.967€      517.733€         

Aanschaf laptops 62.500€           56.845€           5.655€              

Totaal  €     2.349.200  €     1.825.812  €        523.388 
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- Desinvestering 2019 
In tabel 6 is te zien dat in 2019 een desinvestering heeft plaatsgevonden van €66.000. Als 
gevolg van de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van de GR, is besloten om het 
eerder opgezette aanbestedingsproces te stoppen. Als gevolg hiervan zijn de uitgaven die 
hiervoor waren geactiveerd eenmalig afgeschreven (conform besluitvorming in de 2e 
begrotingswijziging 2019).  

 
- Bijdragen van derden 

Tot slot hebben de gemeenten Tholen en Moerdijk in 2019 een eenmalige bijdrage gedaan 
voor hun investeringen. Deze bijdragen zijn in mindering gebracht op hun 
investeringsbedrag, wat voor deze deelnemers in de komende jaren resulteert in lagere 
kapitaallasten .  

 
De staat van activa met daarin een specificatie van de verschillende investeringen 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 2019 

Boekwaarde 
31 december 2018 

Vorderingen op openbare lichamen  €                                   504.876                                     €                                    576.469 

Rekening-courant verhouding met het Rijk  €                                   233.636  €                                    141.063 

Overige vorderingen  €                                               0                                                 €                                      32.477                                                 

Totaal uitzettingen met looptijd < één jaar  €                                  738.512    €                                    750.010 
Tabel 10 Uitzettingen <1 jaar 

 
Vorderingen op openbare lichamen 
Dit betreft voornamelijk vorderingen op het Werkplein (€193.000) en de gemeente Roosendaal 
(€116.000) voor geleverde diensten die in december zijn gefactureerd en een vordering op de 
Belastingdienst (€184.000) in verband met teruggevraagde btw op de betaalde facturen. Van deze 
partijen is inmiddels in 2020 de betaling ontvangen waarmee deze vorderingen zijn afgewikkeld. 
 
Rekening-courant verhouding met het Rijk 
De post rekening-courant verhouding met het Rijk wordt onderscheiden in: 
 

 

Boekwaarde 
31 december 2019 

Boekwaarde 
31 december 2018 

Schatkistbankieren  €                                 233.636  €                                     141.063           

Rekening-courant verhouding met het Rijk  €                                 233.636  €                                     141.063 
Tabel 11 RC verhouding Rijk 
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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 2019 € 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 2019 is geweest. In 2019 is het drempelbedrag niet 
overschreden. 

 
Tabel 12 Schatkistbankieren 

Liquide middelen 
De post liquide middelen wordt onderscheiden in: 

 

Boekwaarde 
31 december 2019 

Boekwaarde 
31 december 2018 

Banksaldo  €                               226.133   €                                  58.086 

Totaal liquide middelen  €                               226.133  €                                  58.086 
Tabel 13 Liquide middelen 

Overlopende activa 
De post overlopende activa wordt onderscheiden in: 

 

Boekwaarde 
31 december 2019 

Boekwaarde 
31 december 2018 

Overige nog te ontvangen bedragen  €                                   72.910   €                                     97.445  

Vooruit betaalde bedragen die ten laste van 
volgende begrotingsjaren komen 

 €                                 459.296   €                                   123.174  

Totaal overlopende activa  €                                 532.206   €                                   220.619  
Tabel 14 Overlopende activa 

Verslagjaar

(1) Drempelbedrag 250.000€                            

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
151.041€                            140.057€                  125.361€                  72.476€                     

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 98.959                                  109.943                     124.639                     177.524                     

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag -€                                        -€                              -€                              -€                              

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 5.222.378€                        

(4b)
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner 

of gelijk is aan € 500 miljoen
5.222.378€                        

(4c)
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 

500 miljoen te boven gaat
4.722.378€                        

(1) = (4b)*0,0075 + 

(4c)*0,002 met een 

minimum van €250.000

Drempelbedrag 250.000€                            

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen (negatieve bedragen 

tellen als nihil)

13.593.648€                     12.745.215€          11.533.179€          6.667.803€             

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

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 

schatkist aangehouden middelen
151.041€                            140.057€                  125.361€                  72.476€                     

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

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

(1) Berekening drempelbedrag
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Onder de overlopende activa is onder andere opgenomen de nog te ontvangen bedragen voor 
geleverde diensten die per balansdatum nog niet zijn gefactureerd (circa €36.000). Daarnaast wordt 
op basis van de afrekening van de deelnemersbijdragen in deze jaarrekening nog een ontvangst 
verwacht van de gemeenten Moerdijk (€25.000), Tholen (€10.000) en Etten-Leur (€1.000). 
 
Tot slot heeft ICT WBW in 2019 voor € 459.000 aan facturen betaald die betrekking hebben op 2020. 
Dit zijn facturen voor onder andere onderhoudsabonnementen, hardware en licenties die al wel in 
2019 in rekening zijn gebracht, maar die ten laste van het begrotingsjaar 2020 komen. 
 

Vaste passiva 

Voorzieningen 
De post voorzieningen wordt onderscheiden in: 
 

 

Boekwaarde 
31 december 2019 

Boekwaarde 
31 december 2018 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s  €                                    61.416   €                           61.416  

Totaal voorzieningen  €                                    61.416   €                           61.416  
Tabel 15 Voorzieningen 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het jaar 2019. 
 
Naam voorziening Saldo  

1 januari 2019 
Toevoegingen Vrijgevallen 

bedragen 
Aanwendingen Saldo 

31 december 2019 

Voorziening spaarverlof personeel  €         61.416         €           61.416  

Totaal voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico's  €         61.416   €                -   €               -   €                   -   €           61.416  

Tabel 16 Voorziening verloopoverzicht 

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 en de overlopende passiva. 
 
Schulden met een looptijd korter dan één jaar 
De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in: 
 

 

Boekwaarde 
31 december 2019 

Boekwaarde 
31 december 2018 

Overige schulden  €                                           769.374  €                                           441.814  

Totaal netto vlottende schulden  €                                           769.374  €                                           441.814   
Tabel 17 Schulden <1 jaar 

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 2019, maar de betaling vindt echter pas plaats in 
2020. 
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Overlopende passiva 
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in: 

 

Boekwaarde 
31 december 2019 

Boekwaarde 
31 december 2018 

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

   €                       540.314     €                       674.780   

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

   €                       331.018     €                                   0   

Totaal overlopende passiva    €                       871.332    €                       674.780                         
Tabel 18 Overlopende passiva 

De boekwaarde op 31 december 2019 is als volgt opgebouwd. 
 
Overlopende passiva Saldo 

31 december 2019 

   

Verplichtingen geleverde diensten en materialen  €                 357.865  

    

Verrekening resultaat 2019   
Gemeente Bergen op Zoom €                  128.687  

Gemeente Roosendaal €                    53.762 

  

Vooruit ontvangen bedragen €                  331.018 

  

Totaal overlopende passiva  €                 871.332  
Tabel 19 Overlopende passiva 

Onder de overlopende passiva zijn de verplichtingen (€358.000) opgenomen aan externe partijen 
voor diensten en materialen die wel in 2019 zijn geleverd, maar waarvoor de factuur pas in 2020 is of 
wordt ontvangen.  
 
Daarnaast ontvangen de gemeenten Bergen op Zoom (€129.000) en Roosendaal (€54.000) nog een 
bedrag terug in verband met de afrekening van de deelnemersbijdragen. 
 
Tot slot heeft de gemeente Moerdijk hun 1ste voorschot voor de deelnemersbijdragen 2020 reeds in 
december 2019 betaald. Omdat dit betrekking heeft op het boekjaar 2020 is deze opbrengst 
opgenomen onder de vooruit ontvangen bedragen. 
 
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 €122.000 per jaar.  

• Voor de ondersteunende diensten financiën, personeel en organisatie, salarisadministratie, 
communicatie en archiefbeheer wordt aan de gemeente Moerdijk een bedrag van circa 
€134.000 per jaar betaald. 
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3.3 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 
In het overzicht van baten en lasten 2019 (tabel 16) zijn de begrotingscijfers (voor- en na wijziging) 
opgenomen, waarbij de afwijkingen tussen de begrotings- en realisatie cijfers inzichtelijk zijn 
gemaakt. 
 
De indeling van het overzicht van baten en lasten is identiek aan de indeling van de begroting 2019 
en bestaat uit de volgende onderdelen: 

• 4.1 Exploitatie oude en nieuwe ICT infrastructuur; 

• 4.2 Bedrijfsvoering (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 2019 in het overzicht van baten en lasten zijn de 
ramingen uit de oorspronkelijke begroting 2019. 
Het bestuur heeft op de begroting 2019 twee begrotingswijzigingen vastgesteld.  

- De 1ste begrotingswijzing 2019 is door het bestuur vastgesteld op 10 april 2019.  
- De 2de begrotingswijziging 2019 is door het bestuur vastgesteld op 9 december 2019. 

 
In het overzicht van baten en lasten 2019 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 
Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging 2019 sluit de jaarrekening 2019 met een voordelig saldo 
van €397.000. In paragraaf 3.2.1 worden de afwijkingen per onderdeel nader toegelicht. 
 

 

Tabel 20 Overzicht van baten en lasten 

Begroting

voor wijziging

Begroting

na wijziging
Rekening

Afwijking tov 

begroting

2019 2019 2019 2019

Lasten

4.1 Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur 670.000€              1.229.000€           1.239.501€           10.501€                

Nieuwe infrastructuur 965.787€              -€                            10.027€                10.027€                

Exploitatie  derden 35.000€                39.000€                85.678€                46.678€                

4.2 Bedrijfsvoering

Kosten  Personeel Primair Proces 2.938.722€           3.536.022€           3.497.446€           -38.576€               

Directe Materiële Productiekosten 81.587€                116.587€              101.967€              -14.620€               

Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen 173.059€              236.259€              189.365€              -46.894€               

Materiele Overhead 181.988€              181.988€              183.587€              1.599€                   

Onvoorzien 51.335€                4.635€                   -€                       -4.635€                 

4.3 Nieuwe infrastructuur

Kapitaallasten 8.120€                   -€                            -€                       -€                       

Kapitaallasten eenmalige investeringen 60.196€                85.188€                85.335€                147€                      

4.4 Overige kosten

Bijz. toelagen BERM-gemeenten 54.006€                54.006€                58.031€                4.025€                   

Totaal lasten 5.219.799€           5.482.685€           5.450.937€           -31.748€               

Baten 

4.1 Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur

Oude infrastructuur -€                            -€                            11.830€                -11.830€               

Exploitatie derden 35.000€                39.000€                85.678€                -46.678€               

4.2 Bedrijfsvoering

Personeel primair proces 191.900€              229.765€              536.644€              -306.879€             

Totaal baten 226.900€              268.765€              634.152€              -365.387€             

Saldo lasten en baten 4.992.899€           5.213.920€           4.816.786€           -397.134€             

Bijdragen deelnemers

Bergen op Zoom 1.697.793€           1.740.464€           1.524.441€           216.023€              

Etten-Leur 942.075€              953.592€              928.737€              24.855€                

Roosendaal 1.308.919€           1.347.404€           1.223.284€           124.120€              

Moerdijk 680.040€              712.423€              703.099€              9.324€                   

Tholen 364.072€              460.037€              437.224€              22.813€                

Totaal Baten 4.992.899€           5.213.920€           4.816.786€           397.134€              

Saldo na verdeling over deelnemers -€                            -€                            -€                            -€                       
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3.3.2 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de jaarrekening 
Hieronder wordt per onderdeel een analyse van de afwijkingen tussen de begroting 2019 na wijziging 
en de gegeven. 
 
Onderdeel 4.1 Exploitatie oude en nieuwe ICT infrastructuur 
Oude infrastructuur 
Binnen de exploitatiekosten was in 2019 hoofdzakelijk sprake van onderhoud en exploitatie van de 
oude infrastructuur. Dus de infrastructuur die bij de deelnemende gemeenten al aanwezig was vóór 
de samenwerking. Tot het moment waarop de overgang naar de gemeenschappelijke infrastructuur 
is afgerond, dient de oude apparatuur bij de deelnemers in gebruik te blijven. Enerzijds zullen de 
(oude) exploitatiekosten doorlopen en anderzijds kunnen tussentijdse investeringen in de oude 
infrastructuur noodzakelijk zijn. 
 
Deze kosten worden centraal door ICT WBW betaald en verantwoord, identiek aan de werkwijze in 
2018. 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 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Lasten       

Bergen op Zoom  €              375.000   €              343.403 €              -31.597 

Etten-Leur  €              255.000   €              273.283   €               18.283 

Roosendaal  €              326.000   €              336.208   €               10.208  

Moerdijk  €              175.000   €              192.838   €               17.838  

Tholen  €                98.000   €                 93.769   €                -4.231  

Totaal lasten  €          1.229.000     €           1.239.501    €               10.501  

    

Baten    

Roosendaal  €                          -    €                11.830     €             -11.830 

Totaal baten  €                           -     €                11.830     €             -11.830 

        

Saldo deelnemers  €          1.229.000    €            1.227.672   €                -1.328 
Tabel 21 Exploitatie oude infrastructuur 

Op totaalniveau is er geen sprake van een significante afwijking. Wanneer naar de individuele 
gemeenten wordt gekeken ontstaan wel enkele (lichte) afwijkingen. Voor de gemeente Bergen op 
Zoom vallen de lasten €32.000 lager uit dan begroot. Bij de 2e bestuursrapportage 2019 werd reeds 
een onderbesteding voorzien van €25.000. Oorzaak hiervan zijn lagere onderhoudskosten voor het in 
2018 vervangen opslagsysteem. Voor de gemeenten Moerdijk en Etten-Leur vallen de lasten iets 
hoger uit. Voor Moerdijk was dit reeds voorzien in de 2e bestuursrapportage als gevolg van Oracle 
migratiekosten en extra telefonie licenties. Voor Etten-Leur worden de hogere lasten veroorzaakt 
door de Oracle migratiekosten, onderhoud licenties tbv de nieuwe Citrix werkplek en reparatie UPS 
voorziening computerruimte. Voor Gemeente Roosendaal zijn de hogere lasten veroorzaakt door de 
eenmalige kosten agv de migratie van de bestaande dataverbindingen van Unet-BV naar de nieuwe 
contractpartij Vodafone GT-Vast.   
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Nieuwe infrastructuur 
Voor de gemeenschappelijke infrastructuur zijn in 2019 nagenoeg geen uitgaven gedaan. De 
verwachting is dat in 2022 naar de gemeenschappelijke infrastructuur is overgegaan.  
 
Dienstverlening aan derden 
Tot slot worden er exploitatiekosten gemaakt voor het Werkplein, RWB en het Veiligheidshuis. De 
overschrijding van €47.000 was reeds voorzien in de 2e bestuursrapportage en doordat deze kosten 1 
op 1 zijn doorbelast aan de betreffende partijen heeft dit per saldo geen effect op de 
deelnemersbijdragen.  
 
Overigens is het Werkplein inmiddels als deelnemer toegetreden tot de GR. Om aansluiting te 
houden met de indeling van de oorspronkelijke begroting 2019 is ervoor gekozen om de kosten en 
opbrengsten van het Werkplein in deze jaarrekening (€65.000) te laten staan onder ‘’dienstverlening 
aan derden’’. Vanaf 2020 staat de bijdrage van het Werkplein onder de deelnemersbijdragen. 
 
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 worden de (significante) afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. 
 

Personeel (vast en inhuur) 
De begrote, gerealiseerde en het saldo van baten en lasten van het onderdeel personeel zijn voor 
2019 als volgt:  
 
Personeel Begroting 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Lasten       

Salariskosten (vast en inhuur)  €             3.366.804  €             3.388.399  €                   21.595 

Opleidingskosten  €                   42.193   €                   18.748   €                  -23.445 

Algemene personeelskosten  €                 127.025   €                   90.300  €                  -36.725 

Totaal lasten  €             3.536.022   €             3.497.446  €                  -38.576 

Baten       

Overige ontvangsten  €                 229.765  €                 536.644  €                -306.879 

Totaal baten  €                 229.765  €                 536.644  €                -306.879 

Saldo  €            3.306.257  €             2.960.803  €                -345.454 
Tabel 22 Personeelskosten 

In de begroting is voor de personeelskosten uitgegaan van een totaalsaldo (lasten-baten) van 
€3.306.000. Uiteindelijk blijkt dit €345.000 lager uit te vallen. De belangrijkste oorzaken van deze 
(voordelige) afwijking zijn: 

- circa €60.000 lagere opleidingskosten en algemene personeelskosten. Dit was reeds in de 2e 
berap geprognotiseerd. Er zijn o.a. minder opleidingen gevolgd als gevolg van de huidige 
werkvoorraad en het feit dat de te volgen opleidingen afhankelijk zijn van de keuze die 
medio 2019 is gemaakt in het kader van de gewenste nieuwe infrastructuurdiensten; 

- circa €22.000 hogere salariskosten met hiertegenover circa €307.000 meer inkomsten met 
betrekking tot enkele projecten die 1 op 1 zijn afgerekend met o.a. het Werkplein en de 
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gemeente Roosendaal. Per saldo dus een voordeel van ca. €285.000. De extra inkomsten zijn 
voornamelijk toe te schrijven aan het project “verhuizing datacenter Roosendaal” en het 
project “werkplek vervanging Werkplein Hart van West-Brabant”. Gemeente Roosendaal en 
Werkplein Hart van West-Brabant hebben verzocht de kosten 1 op 1 door te belasten.  

 
Directe materiële kosten 
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel directe materiële kosten. 
 
Begrotingspost Begroting 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Directe materiële kosten       

Lasten  €                 116.587  €                    101.967   €                     -14.620  

Baten  €                             0         €                                0       €                                0  

Saldo  €                 116.587  €                    101.967   €                     -14.620  
Tabel 23 Directe materiële kosten 

De directe materiële productiekosten bestaan onder andere uit accountantskosten, externe 
advieskosten, telefoonkosten en overige facilitaire kosten (die niet in de werkplekprijs zitten).  
 
Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 is er per saldo een onderuitputting van €15.000. Dit 
voordeel is een combinatie van diverse kleine budgetafwijkingen op o.a. telefoonkosten en 
kantoorartikelen. 
 
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 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Bedrijfsvoering en ondersteunende processen     

Lasten  €                    236.259   €                    189.365   €                    -46.894  

Baten  €                                 -   €                                 -   €                                -  

Saldo  €                    236.259   €                    189.365   €                    -46.894  
Tabel 24 Bedrijfsvoering en ondersteunende processen 

Voor de personele ondersteuning geldt dat ICT WBW deze zoveel als mogelijk afneemt van de 
gastgemeente Moerdijk.  
 
De kosten zijn in 2019 €47.000 lager dan begroot. Bij de 2e bestuursrapportage werd reeds een 
voordeel geprognotiseerd van €32.000. Deze besparing heeft voornamelijk te maken met een 
beperkte benutting van de budgetten voor inkoopondersteuning én communicatie. 
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Materiële overhead 
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel materiële overhead. 
 
Materiële overhead Begroting 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Lasten       

Huisvesting: huur en servicekosten  €                110.647   €                 122.187   €                  11.540  

Huisvesting: ICT werkplek  €                   71.340   €                   61.400   €                   -9.540  

Totaal lasten  €                181.988   €                 183.587   €                    1.599  

Baten  €                             -   €                              -  €                             - 

Saldo  €                181.988   €                 183.587   €                    1.599  
Tabel 25 Materiële overhead 

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. 
 
De totale uitgaven binnen dit onderdeel komen overeen met de begrote bedragen. 
 
Post onvoorzien 
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel post onvoorzien. 
 
Begrotingspost Begroting 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Onvoorzien       

Lasten €                              4.635                                  €                                   -  €                             -4.635 

Baten €                                       -  €                                   -  €                                       -  

Saldo €                              4.635                                  €                                   -  €                             -4.635 
Tabel 26 Onvoorzien 

Oorspronkelijk was in de begroting 2019 een post onvoorzien opgenomen van €51.300. Bij de 1ste 
begrotingswijziging is hiervan €35.000 afgeraamd voor de evaluatie van de GR. Daarnaast is op dat 
moment €11.700 afgeraamd ten behoeve van de invoering van de WNRA . Omdat op deze post geen 
rechtstreekse uitgaven verantwoord mogen worden, zijn de kosten verantwoord onder de 
bijbehorende begrotingsposten. Per saldo is van de post onvoorzien in 2019 dus €4.600 niet besteed. 
 
Onderdeel 4.3 Investeringen in de nieuwe infrastructuur (kapitaallasten) 
De werkelijke afschrijvingslasten komen overeen met het begrote bedrag (€85.000). Dit betreft 
afschrijvingslasten (€19.000) van investeringen uit 2016 en 2017. Daarnaast heeft in 2019 een 
eenmalige afschrijving van €66.000 plaatsgevonden in verband met het stopzetten van de toen 
lopende aanbesteding voor de nieuwe infrastructuurdiensten. Dit effect is reeds verwerkt in de 2e 
begrotingswijziging 2019. 
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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 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Overige kosten       

Lasten  €                           54.006  €                           58.031   €                          4.025  

Baten  €                                      -   €                                      -   €                                   -  

Saldo  €                           54.006   €                           58.031   €                          4.025  
Tabel 27 Overige kosten 

De hier verantwoorde kosten betreffen de kosten van garantieschalen die een aantal medewerkers 
ontvangen. Deze kosten worden 1 op 1 doorberekend aan de gemeenten waar de betrokken 
medewerkers vandaan komen.  
 

Bijdragen deelnemers 
Aangezien ICT WBW geen reserve mag vormen, wordt op basis van de realisatiecijfers 2019 met de 
deelnemende gemeenten afgerekend.  
 
De bijdragen van de gemeenten wordt gebaseerd op een aantal verdeelsleutels.  
De meeste kosten worden verdeeld op basis van het aantal accounts.  
Een aantal kosten worden 1 op 1 doorbelast. Dit betreft: 

- de exploitatiekosten van de oude infrastructuur;  
- de kosten van uren besteed aan ‘’niet-standaardwijzigingen’’ en advies; 
- en de kosten van de bijzondere toelagen. 

 
De definitieve bijdragen voor 2019 zijn als volgt:  
 
Bijdrage deelnemers Begroting 2019 

na wijziging 
Realisatie 2019 Saldo 2019 

Bergen op Zoom  €                     1.740.464   €                     1.524.441  €                        216.023 

Etten-Leur  €                        953.592   €                        928.737   €                          24.855  

Roosendaal  €                     1.347.404  €                     1.223.284   €                        124.120  

Moerdijk  €                        712.423   €                        703.099   €                             9.324  

Tholen  €                        460.037   €                        437.224   €                           22.813  

Totaal  €                     5.213.920   €                     4.816.786  €                        397.134 
Tabel 28 Deelnemersbijdragen 2019 

Door de afwijkingen die op voorgaande pagina’s zijn toegelicht ontstaat er uiteindelijk een voordelig 
saldo van €397.134. Doordat Bergen op Zoom en Roosendaal het grootste aandeel hebben in het 
aantal accounts ontstaat bij die deelnemers logischerwijs een groter overschot. Daarnaast wordt de 
verhouding tussen de deelnemers beïnvloedt door het feit dat een aantal kosten 1 op 1 worden 
doorbelast. De combinatie van lagere exploitatiekosten voor de oude infrastructuur en relatief 
weinig afgenomen uren voor niet-standaard wijzigingen en advies, zorgen ervoor dat Bergen op 
Zoom en Roosendaal een groter overschot hebben dan de andere deelnemers.  
 
Een uitgebreide specificatie en toelichting is opgenomen in bijlage 1: Afrekening 2019 per 
deelnemer. 
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3.3.3 Overzicht van incidentele baten en lasten 
Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen.  
De over 2019 gerealiseerde baten en lasten laten zich als volgt specificeren: 
 
Incidentele baten en lasten Lasten 2019 Baten 2019 Saldo 2019 

Stopzetten aanbesteding  €                      118.000  €                                   -  €                       118.000 

Evaluatie GR  €                        40.000   €                                   -  €                        40.000  

Invoering WNRA  €                        13.000  €                                   -  €                        13.000 

       

Bijdragen deelnemers  €                                     -  €                      171.000  €                    -171.000 

       

Saldo  €                      171.000   €                      171.000   €                                 -  
Tabel 29 Incidentele baten en lasten 

Posten groter dan € 25.000 worden  toegelicht. 
 
Stopzetten aanbesteding 
Medio 2019 is besloten om de destijds opgestarte aanbesteding voor de nieuwe 
infrastructuurdiensten stop te zetten. Dit als gevolg van de besluitvorming n.a.v. de evaluatie van de 
GR. De financiële effecten hiervan zijn verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2019. Enerzijds moesten 
de reeds geactiveerde uitgaven (€66.000) conform wetgeving eenmalig afgeschreven worden. 
Anderzijds moest conform contractuele afspraken nog een deel van de kosten (€52.000) worden 
betaald. 
 
Evaluatie GR  
In artikel 12, lid 2c. van de GR is opgenomen dat eens in de vier jaar een uitgebreidere evaluatie 
plaatsvindt, waarbij naast de doelgerichtheid van de samenwerking ook de vorm kritisch wordt 
bekeken. Conform besluitvorming bij de 1ste begrotingswijziging 2019 is bij deze evaluatie gebruik 
gemaakt van een externe partij.  
 
Bijdrage deelnemers 
De deelnemende gemeenten staan garant om alle kosten (dus ook eventuele tekorten) van ICT WBW 
af te dekken. Als er sprake is 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 dat jaar 
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.” 
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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. 
 

*  

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: 

 
 
 

 
* 

 
 

* 

Tabel 30 Begrotingsrechtmatigheid 

In de volgende tabel is per programma de afwijking ten opzichte van de begroting na wijziging 
weergegeven.  

 
Tabel 31 Afwijkingen per programma 

Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Expl. oude & nieuwe ICT infrastr 1.268.000€      39.000€             1.229.000€     1.335.206€       97.508€          1.237.698€        67.206€        -58.508€          8.698€         

Bedrijfsvoering 4.075.491€      229.765€           3.845.726€     3.972.365€       536.644€        3.435.721€        -103.126€     -306.879€        -410.005€   

Overige kosten 54.006€            -€                        54.006€          58.031€            -€                      58.031€              4.025€           -€                       4.025€         

Nieuwe infrastructuur 85.188€            -€                        85.188€          85.335€            -€                      85.335€              147€              -€                       147€             

Bijdragen deelnemers -€                       5.213.920€       -5.213.920€   4.816.786€     -4.816.786€       -€                    397.134€         397.134€     

Totaal 5.482.685€      5.482.685€       -€                      5.450.937€       5.450.937€     0€                        -31.748€       31.748€           0€                 

Begroting 2019 na wijz. Rekening 2019 Begrotingsafwijking
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In onderstaande tabel is vervolgens per programma de lastenoverschrijding per “soort” 
begrotingsafwijking weergegeven. Per overschrijding wordt aangegeven om wat voor soort 
begrotingsafwijking het gaat (conform de nummering in tabel 26). 

 
Tabel 32 Beoordeling begrotingsrechtmatigheid 

Exploitatiekosten oude en nieuwe infrastructuur 
In totaal zijn de werkelijke kosten €67.000 hoger dan begroot. Een deel van de hogere kosten 
(€47.000) heeft betrekking op exploitatiekosten van de Regio West-Brabant, het Werkplein Hart van 
West-Brabant en Zorg en veiligheidshuis De Markiezaten. Het restant van de extra kosten (€20.000) 
betreft hogere exploitatiekosten voor de deelnemers. Tegenover deze extra kosten staan direct 
gerelateerde opbrengsten. De kosten voor de exploitatie van de oude infrastructuur komen 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 2019 is 
vastgesteld op € 194.000. 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. 
 
Aangezien er geen vergoedingen worden verstrekt aan bestuursleden en directie, is in 2019 alleen 
onderstaande tabel van toepassing voor ICT WBW: 
 
1d. 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. 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 

Tabel 33 WNT verantwoording 

Programma

3. 4. 6b. 7b. 1. 2. 5. 6a. 7a.

Expl. oude & nieuwe ICT infrastr 67.206€                67.206€        

Bedrijfsvoering -€                            

Overige kosten 4.025€                   4.421€          

Nieuwe infrastructuur 147€                      147€              

Totaal 71.378€                71.774€        -€                   -€                   -€                   -€          -€          -€          -€          -€          

Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig en telt mee voor het oordeelLasten- 

overschrijding
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Bijlage 1. Afrekening 2019 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 verdeelsleutels. 
 
Accounts 
Een groot gedeelte van de kosten wordt doorbelast op basis van het aantal accounts.  
   

Deelnemer Aantal accounts Procentueel 

Bergen op Zoom 840 34,38% 

Etten-Leur 425 17,40% 

Roosendaal 619 25,34% 

Moerdijk 334 13,67% 

Tholen 225 9,21% 

Totaal 2.443 100% 
Tabel 34 Aantal accounts 2019 

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 deze uitgezonderde onderdelen geldt dat deze rechtstreeks aan de betreffende deelnemer 
worden doorbelast. 
 
Uren niet-standaardwijzigingen en advies 
De uren die door ICT WBW worden besteed aan ‘niet- standaard wijzigingen’ en advies zijn per 
deelnemer bijgehouden. Hieronder zijn de geplande en werkelijke uren weergegeven. De geplande 
uren waren nog verdeeld op basis van het aantal accounts. In de jaarrekening wordt de werkelijke 
afname als verdeelsleutel gehanteerd. Deze werkelijke uren zijn in de kostenverdeling (tabel 32) als 
basis gehanteerd om een deel van de bedrijfsvoeringskosten per deelnemer toe te rekenen. 
 

Deelnemer Aantal uren 
planning 

Procentueel Aantal uren 
werkelijk 

Procentueel 

Bergen op Zoom 1.613 34% 1.204 21% 

Etten-Leur 816 17% 1.412 25% 

Roosendaal 1.188 25% 1.072 19% 

Moerdijk 641 14% 1.230 21% 

Tholen 432 9% 824 14% 

Totaal 4.690 100% 5.742 100% 
Tabel 35 Uren NSW en advies 
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Kostenverdeling 2019 
Op basis van de bovenstaande verdeelsleutels worden de kosten voor 2019 als volgt verdeeld:  
  

Kostenverdeling 2019 
Verdeel- 
sleutel 

Totaal 
Bergen op 

Zoom 
Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen 

Exploitatie ICT infrastructuur:         

> oude infrastructuur 1 op 1  €1.227.672   €    343.403   €    273.283   €    324.378   €    192.838   €      93.769  

> nieuwe infrastructuur accounts  €      10.027   €        3.448   €        1.744   €        2.541   €        1.371   €            923  

                

bedrijfsvoeringskosten obv 
accounts accounts  €3.080.833   € 1.059.312   €    535.962   €    780.612   €    421.203   €    283.744  

bedrijfsvoeringskosten obv 
uren 1 op 1  €    354.888   €      74.414   €      87.270   €      66.256   €      76.021   €      50.928  

                

Kapitaallasten nieuwe 
infrastructuur accounts  €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -   €                 -  

Kapitaallasten eenmalige 
investeringen accounts  €      85.335   €      29.342   €      14.845   €      21.622   €      11.667   €        7.859  

                

Kosten sociaal plan 1 op 1  €      58.031   €      14.522   €      15.633   €      27.876   €                 -   €                 -  

                

Totaal    €4.816.786   €1.524.441   €    928.737   €1.223.284   €    703.099   €    437.224  

Tabel 26 Kostenverdeling 2019 

Afrekening 2019 per deelnemer 
Een positief dan wel negatief jaarresultaat wordt verrekend met de (voorschotbedragen van de) 
deelnemende gemeenten.  
 
In de volgende tabel staan in de kolom ‘Bijdrage 2019’ de bijdragen die in deze jaarrekening 2019 
worden vastgesteld. Rekening houdend met de voorschotten die gedurende 2019 reeds in rekening 
zijn gebracht bij de deelnemers, dienen de bedragen in de kolom ‘Afrekening’ na vaststelling van de 
jaarrekening nog met de deelnemers te worden verrekend.  
 
Deelnemer Bijdrage 2019 Voorschot 2019 Afrekening Te verrekenen met 

deelnemer 

Bergen op Zoom  €         1.524.441   €         1.653.128   €             128.687   Terug te betalen  

Etten-Leur  €             928.737   €             927.566   €               -1.171   Te ontvangen 

Roosendaal  €         1.223.284   €         1.277.046   €             53.762   Terug te betalen  

Moerdijk  €             703.099   €             677.697   €             -25.402   Te ontvangen 

Tholen  €             437.224   €             426.812  €              -10.412   Te ontvangen  

Totaal  €         4.816.786   €         4.962.249   €             145.463    

Tabel 37 Eindafrekening deelnemers
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Bijlage 2. Staat van Activa 
 
  

      

Omschrijving van de investering Boekwaarde 

1 januari 2019 

Investeringen 

2019 

Desinvesering 

2019 

Afschrijvingen 

2019 

Bijdragen van 

derden 

2019 

Afwaardering 

2019 

Boekwaarde 

 31 december 

2019 

Technische inrichting werkplekken  €        18.879   €                    -   €                    -   €       -18.879   €                    -   €                    -   €                    -  

Aanschaf laptops 2019  €                    -   €        56.845   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €        56.845  

Nieuwe infrastructuur (2016)  €        38.771   €                    -   €                    -   €       -12.924   €                    -   €                    -   €        25.848  

Nieuwe infrastructuur (2017)  €        25.645   €                    -   €                    -   €         -6.411   €                    -   €                    -   €        19.233  

Nieuwe infrastructuur (2018)  €        66.000   €                    -   €       -66.000   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -  

Nieuwe infrastr. Algemeen (2019)  €                    -   €      226.470   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €      226.470  

Nieuwe infrastr. Bergen op Zoom (2019)  €                    -   €      383.363   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €      383.363  

Nieuwe infrastr. Etten-Leur (2019)  €                    -   €      364.268   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €      364.268  

Nieuwe infrastr. Roosendaal (2019)  €                    -   €      217.210   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €      217.210  

Nieuwe infrastr. Moerdijk (2019)  €                    -   €      295.578   €                    -   €                    -   €       -98.758   €                    -   €      196.820  

Nieuwe infrastr. Tholen (2019)  €                    -   €      266.863   €                    -   €                    -   €     -266.863   €                    -   €                    -  

Nieuwe infrastr. Werkplein (2019)  €                    -   €        15.215   €                    -   €                    -   €                    -   €                    -   €        15.215  

Totaal  €      149.295   €   1.825.812   €       -66.000   €       -38.214   €     -365.622   €                    -   €   1.505.271  
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Bijlage 3. Overzicht taakvelden 
 
  Begroting na wijziging 2019 Rekening 2019 

Taakveld Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

0.0 - Bestuur en ondersteuning  € 5.482.685   € 5.482.685   €                  -   € 5.450.937   € 5.450.937   €                  -  

0.4 – Overhead € 5.482.685 € 5.482.685  €                  -  € 5.450.937 € 5.450.937  €                  -  

              

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 - Volksgezondheid en milieu  €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -  

              

8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke 
ordening en stedelijke vernieuwing 

 €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -   €                  -  

 


