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Geacht college. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 25, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling ICT-
Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) zend ik u hierbij, namens het bestuur van ICT WBW, 
de voorlopige jaarrekening 2016 van ICT WBW toe. 

Het accountantsrapport en de controleverklaring zijn nog niet beschikbaar. Deze worden zo spoedig 
mogelijk nagezonden. Eventuele aanpassingen op verzoek van de accountant zullen worden verwerkt 
in de definitieve jaarrekening 2016 die het bestuur op 10 juli 2017 zal vaststellen. 

Op de voorlopige jaarrekening 2016 is geen zienswijzeprocedure van toepassing. Wel kunnen vragen 
of opmerkingen worden voorgelegd. 

Met vriendelijke groet. 

Namens het bestuur van ICT West-Brabant West, 

A.P. Flier. 
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1 Inleiding 
De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk en Roosendaal hebben in 2015 
besloten om een gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking West Brabant West (hierna ICT 
WBW) voor de uitvoering van de ICT-taken op te richten. 
Per 1 augustus 2015 is de nieuwe werkorganisatie formeel gestart. 

Het voorliggende document betreft het jaarverslag en de jaarrekening 2016 voor ICT WBW. 
In het jaarverslag en de jaarrekening 2016 legt het bestuur van ICT WBW verantwoording af over de 
realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. 

Dit jaarverslag omvat een financiële weergave van 2016, het eerste volledige boekjaar na oprichting 
van ICT WBW. Na balansdatum hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan, die noemenswaardig 
zijn. 

De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 310.353. 
Dit voordelig saldo wordt met name verklaard door de volgende posten: 

• vertraging van de investering in de nieuwe (gezamenlijke) ICT-infrastructuur. Daardoor 
waren er (ook) geen uitgaven voor het onderhoud en de exploitatie van die nieuwe 
ICT-infrastructuur. In de begroting 2016 was hiervoor € 135.000 opgenomen; 

• het onderdeel Bedrijfsvoering laat een voordelig resultaat zien van circa € 190.000 wat 
verklaard wordt door (per saldo) lagere personeelslasten (€ 90.000), lagere materiële kosten 
(€ 30.000) en een overschot op de post voor onvoorziene uitgaven (€ 70.000). 

Moerdijk, 27 maart 2017 
secretaris/d ire cte u r 

A.P. Flier 

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling ICT 
Samenwerking West-Brabant-West van 10 april 2017, 

De secretaris. 

bach-de Groot A.P. Flier 



2 Jaarverslag 
Financieel overzicht 2016 

Begroting Rekening Saldo 
2016 2016 2016 

Lasten 
5.1 Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur 

Oude infrastructuur € 1.030.000 € 1.108.521 € 78.521 
Nieuwe infrastructuur € 135.300 € € -135.300 
Dienstverlening aan derden € 21.949 € 21.949 

5.2 Bedriifsvoerina 
Kosten personeel primair proces € 2.271.424 € 2.535.179 € 263.755 
Directe materiële productiekosten E 68.806 € 44.011 € -24.795 
Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen € 140.006 € 147.601 € 7.595 
Materiele Overhead € 169.478 € 172.167 € 2.689 
Onvoorzien E 86.900 € € -86.900 

5.3 Nieuwe infrastructuur 
Kapitaallasten 
Kapitaallasten eenmalige investeringen 

5.4 Overiae kosten 
Transitiekosten E € 7.080 € 7.080 
Kosten Sociaal Plan E 63.929 € 63.437 € -492 

Totaal lasten e 3.965.843 C 4.099.945 € 134.102 

Baten 
5.1 Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur 

Oude infrastructuur € 63.000 € -63.000 
Dienstverlening aan derden € 21.949 € -21.949 

5.2 Bedriifsvoerina 
Kosten personeel primair proces € 355.719 € -355.719 
Directe materiële productiekosten € 3.787 € -3.787 

Totaal baten € C 444.455 € -444.455 

Saldo lasten en baten e 3.965.843 € 3.655.490 € -310.353 

Bijdragen deelnemers 
Bergen op Zoom e 1.351.002 € 1.271.184 € 79.818 
Etten-Leur € 699.924 € 671.317 € 28.608 
Roosendaal € 1.290.078 € 1.178.772 € 111.306 
Moerdijk € 624.838 € 534.217 € 90.621 

Totaal Baten e 3.965.843 € 3.655.490 € 310.353 

Saldo na verdeling over deelnemers < E C € -

2 



Voor de analyse van de financiële afwijkingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 3.3. Overzicht van 
baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting. 

2.1 Programmaverantwoording 

Uitvoering reguliere taken 
Het onderhoud van de ICT-infrastructuur en -apparatuur en de ondersteuning van de gebruikers 
daarvan loopt nu centraal via ICT WBW. 
Ook de verwerking van de facturen voor de exploitatiekosten gebeurt nu centraal. 
Werd in 2015 nog een groot deel van de exploitatiekosten betaald door de individuele deelnemers, 
deze betalingen lopen vanaf begin 2016 vrijwel allemaal via ICT WBW. 

Wat betreft de uitvoering van de reguliere taken is een zekere groei zichtbaar. 
Het aantal "Prio 1-meldingen" (meldingen die betrekking hebben op systemen die in een direct 
verband staan met de dienstverlening of algehele bedrijfsvoering van deelnemers en daardoor met 
de hoogste prioriteit moeten worden opgepakt) is ten opzichte van de voorgaande periodes 
afgenomen. Hoewel dit aantal gedeeltelijk wordt bepaald door externe factoren is duidelijk dat dit 
ook is terug te voeren naar verbeteringen die zijn doorgevoerd in techniek en beheer. 

Dienstverlening aan derden 
Bij de start van de ICT-samenwerking op 1 augustus 2015 liepen er contracten tussen de gemeente 
Etten-Leur en enkele derden-partijen inzake ICT-dienstverlening. Vanaf 1 augustus 2015 voert 
ICT WBW deze diensten voor een deel uit. 
Het gaat om de ICT-dienstverlening aan de GR Regio West-Brabant (RWB), de gemeente Tholen, 
GR Werkplein Hart van West-Brabant en het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten (VHH). 

Bedrijfsvoering 
In 2016 is vooral doorgepakt op de verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening van 
ICT WBW. Het plaatsingsproces van medewerkers is afgerond en de gesprekkencyclus gestart. 
Mede op basis daarvan zijn verbetertrajecten gestart gericht op de medewerkers zelf, de 
samenwerking en werkprocessen. 

Een belangrijke stap in de verbetering van de dienstverlening is de totstandkoming van de Producten 
en Dienstencatalogus (PDC). In een goede samenwerking met de deelnemers is de eerste versie 
opgesteld welke begin 2017 door het bestuur is vastgesteld. 
De PDC schept duidelijkheid over de producten en diensten van ICT WBW en de manier waarop deze 
wordt onderhouden. 

De volumes van de per deelnemer te leveren/af te nemen producten en diensten liggen vast in een 
werkprogramma. De noodzakelijke systemen en processen om te rapporteren over de 
daadwerkelijke afname zijn in het eerste kwartaal van 2016 ingericht. 
Verder is er een aanzet gegeven aan de inrichting van de belangrijkste processen voor de 
informatieverstrekking aan het bestuur en management. 

Projectmatig werken 
In het tweede kwartaal van 2016 is gestart met een meer gestructureerde aanpak bij het doorvoeren 
van niet-standaard wijzigingen en projecten en de inrichting van projectmanagement. Er is een 
mogelijkheid gecreëerd waarmee ICT WBW en regie-ambtenaren altijd direct kunnen beschikken 
over een volledig en actueel overzicht van alle projecten en ontwikkelingen inclusief de stand van 
zaken per project. Daarbij hanteren de projectleiders van ICT WBW een werkwijze die erop is gericht 
om de opdrachtgevers zo goed mogelijk te betrekken bij het proces en het resultaat. 



Met de regieambtenaren zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van projecten en de 
voorwaarden die daarmee samen hangen. De ervaringen met de eerste nieuwe projecten waarbij 
deze werkwijze is toegepast zijn positief ontvangen bij de deelnemers en blijken ook goed uit te 
werken voor de interne bedrijfsvoering. 

Daarnaast is voor een veelheid aan lopende projecten, waaraan voor de deelnemers niet de minste 
belangen verbonden zijn (onder ander de Office-365 projecten en de projecten ter vervanging van 
verouderde systemen), veel inzet gepleegd voor het verkrijgen van duidelijkheid, maken van 
geactualiseerde planningen en het leggen van noodzakelijke of gewenste verbanden tussen de 
verschillende projecten. 

Managementrapportages 
Managementrapportages zijn belangrijk om te kunnen sturen. Dit geldt voor zowel de afnemers van 
diensten van ICT WBW als voor ICT WBW zelf. De besteding van uren van de medewerkers van ICT 
WBW is een belangrijk sturingsgegeven omdat de urenbesteding in relatie staat met de verdeling van 
de bedrijfsvoeringskosten van ICT WBW. 
Daar waar in het eerste kwartaal van 2016 de focus heeft gelegen op de primaire inrichting van de 
systemen is vanaf het tweede kwartaal de focus gelegd op het proces dat moet borgen dat de juiste 
informatie kan worden gegenereerd. De systemen zijn waar nodig verdergaand ingeregeld en de 
sturing op een juist gebruik door de medewerkers is aangescherpt. 

Toetredingsvoorwaarden (proces) 
In overleg met de regieambtenaren zijn de voorwaarden voor toetreding in beeld gebracht en de 
standpunten daarover in beginsel bepaald. Nadat deze standpunten financieel en juridisch zijn 
getoetst, zullen ze worden vertaald naar de tekst van de gemeenschappelijke regeling en ter 
vaststelling aan het bestuur en aan de (nieuwe) deelnemers worden voorgelegd. 

Ontwikkeling bedrijfsprocessen en dienstverlening 
Vanaf het tweede kwartaal 2016 zijn er, in onderlinge samenhang, meerdere trajecten gestart dan 
wel in een versnelling gezet om de dienstverlening te verbeteren (uitwerking PDC, afspraken 
rolverdeling applicatiebeheer). Kenmerkend aan deze trajecten is de intensieve samenwerking tussen 
de deelnemers (regieambtenaren) en ICT WBW. 
Tussentijds resultaat hiervan is een overzicht van alle gebruikte applicaties bij de deelnemers. Ook de 
taken en verantwoordelijkheden van gemeenten (functioneel beheer) en ICT WBW (technisch 
beheer) zijn voor een tweetal typen applicaties uitgewerkt. 

Personeel 
Al het personeel is in het eerste kwartaal van 2016 definitief geplaatst. 
In 2016 zijn alle nog openstaande dossiers als gevolg van de aanloop naar ICT WBW en de overgang 
van medewerkers van gemeenten naar ICT WBW afgesloten. Daarmee is de weg vrij gemaakt om de 
aandacht wat betreft het personeel volledig te richten op versteviging van kennis en ontwikkeling. 
Met alle medewerkers zijn startgesprekken gevoerd en met een groot gedeelte functionerings- en/of 
ontwikkelgesprekken. Daarnaast zijn alle voorgenomen ontwikkelassessments afgerond. Op basis 
daarvan is een opleidings- en ontwikkelplan opgesteld waaraan inmiddels al gedeeltelijk uitvoering 
wordt gegeven. 

In de eerste maanden van het jaar zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot een 
Ondernemingsraad (OR). De OR van ICT WBW is in juni 2016 gestart. 
Verder zijn in 2016 de belangrijkste elementen van het HRM-beleid vastgesteld. Dit betreft onder 
ander het integriteitsbeleid en het opleidingsbeleid. 



Projecten en investeringen 
In de begroting 2016 was een investeringsplan opgenomen, met als belangrijkste onderwerp het 
realiseren van één gezamenlijke infrastructuur die stapsgewijs de verschillende infrastructuren bij de 
vier deelnemers moet gaan vervangen. Totaal gaat dit om een investering van € 5,5 miljoen die in de 
komende jaren zal worden uitgevoerd. 

De aanbesteding voor de nieuwe infrastructuur is niet in 2016 opgestart doordat op aangeven van de 
deelnemers besloten is om voorafgaand hieraan een strategie uit werken ten aanzien van de 
sourcing van de ICT-dienstverlening (uitbesteden of zelf doen). 

Dit heeft de volgende consequenties: 
• De oude infrastructuur blijft langer operationeel. Daardoor lopen de exploitatiekosten hierop 

langer door; 
• De verouderde hardware levert risico's op voor de continuïteit. Deze zullen door middel van 

een interne audit worden geïnventariseerd en met de betreffende gemeente worden 
besproken. Mogelijk moet er opnieuw worden geïnvesteerd om de huidige infrastructuur in 
bedrijf te houden; 

• De investeringskosten die begroot waren in 2016 voor de nieuwe infrastructuur zijn niet 
gerealiseerd. De ruimte die hierdoor ontstaat kan gebruikt worden voor de knelpunten in de 
huidige infrastructuur. 

Dienstverlening 
Diverse factoren zijn bepalend voor de (ervaring omtrent de) kwaliteit van de dienstverlening. 
Duidelijkheid tussen de partners binnen de samenwerking over verwachtingen, het waarmaken 
daarvan en een goede relatie zijn daarin cruciaal. 
Aan deze factoren is de afgelopen periode veel aandacht geschonken en is een verdere ontwikkeling 
in gang gezet. 
Enerzijds is invulling gegeven aan een meer persoonlijk contact op tactisch en operationeel niveau 
(accountgesprekken, samenwerking binnen gezamenlijke projectteams, een direct en persoonlijk 
contact/afstemming bij knelpunten) en anderzijds is de frequentie van de afstemming op strategisch 
niveau, aangepast aan de situatie, enigszins teruggeschroefd. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Toetreding nieuwe deelnemers 
De gemeente Tholen heeft eind 2016 besloten om toe te treden tot ICT WBW. Na toestemming van 
de gemeenteraden kan de verdere formele afwikkeling hiervan plaatsvinden in 2017. De beoogde 
toetredingsdatum is 1 augustus 2017. 

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de GR Werkplein Hart van West-Brabant en de GR Regio 
West Brabant West om de afname van diensten van ICT WBW zonder tussenkomst van deelnemers 
mogelijk te maken. De verdere uitwerking hiervan zal in 2017 plaats vinden. 

Met een aantal gemeenten in de regio zijn gesprekken gevoerd over samenwerken en/of toetreding. 
Dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. 

Audits 
ICT WBW is verantwoordelijk voor een veilige ICT-infrastructuur. Om invulling te kunnen geven aan 
die verantwoordelijkheid werd in het 3* kwartaal 2016 in opdracht van de regieambtenaren een 
aantal interne audits uitgevoerd. 
Naast het in kaart brengen van beveiligings-issues zijn deze audits ook bedoeld om te inventariseren 
wat de technische knelpunten zijn in de bestaande ICT- infrastructuren. 



De centrale vraag hierbij is: welke aanpassingen moeten nog in de oude infrastructuur gedaan 
worden om deze beschikbaar te houden en ervoor te zorgen dat de deelnemers hierop de komende 
twee jaar (de periode totdat de nieuwe infrastructuur beschikbaar komt) veilig kunnen werken ? 
Met de regieambtenaren zal op grond van een risicoafweging bepaald worden welke aanpassingen 
nodig zijn. 
Dit betekent dat er de komende twee jaar nog investeringen nodig zijn in de oude infrastructuur. 



2.2 De paragrafen 

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

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

Een aantal van deze paragrafen is niet van toepassing voor ICT WBW. Deze paragrafen zijn daarom 
niet opgenomen. 
De paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de 
begroting is opgenomen. 

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 financiële 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. 

In het kader van risicomanagement is het belangrijk om minimaal één keer per jaar de belangrijkste 
risico's te inventariseren. Omdat ICT WBW een organisatie in oprichting is, heeft deze inventarisatie 
nog niet volledig plaatsgevonden. De planning was om in de loop van 2016 voor ICT WBW een 
volledige risico-inventarisatie uit te gaan voeren, maar vanwege andere prioriteiten is dit niet gelukt. 
Deze risico-inventarisatie staat nu gepland om in de loop van 2017 te worden uitgevoerd. 
In 2016 is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarin ook de aansprakelijkheid ten aanzien 
van het personeel is begrepen. 

De vorming van een nieuwe werkorganisatie gaat altijd gepaard met zaken die niet voorzien zijn of 
waarvoor geen raming is opgenomen op basis van de op dat moment bekende feiten en 
omstandigheden. Hiervoor was in de begroting een post onvoorzien van € 86.900 opgenomen. 

Hieronder zijn de risico's met betrekking tot enkele specifieke onderwerpen nader toegelicht. 

ICT-infrastructuur 
Bij de start van de nieuwe organisatie is alle ICT-infrastructuur nog in eigendom bij de deelnemende 
gemeenten en het is ook niet de bedoeling dat die eigendom wordt overgedragen aan ICT WBW. Dit 
betekent ook dat de gemeenten hiervan risicodrager zijn en blijven. Alleen de nieuw aan te schaffen 
apparatuur zal in eigendom komen bij ICT WBW. In 2016 zijn nog geen nieuwe aanschaffingen 
gedaan, door een vertraging in het investeringsproces. 

Contracten en verplichtingen 
De lopende onderhoudscontracten en verplichtingen van de deelnemende gemeenten blijven op 
naam staan van die gemeenten. Wel is in 2016 geregeld dat de betalingen die hieruit voortvloeien 
centraal via ICT WBW lopen. 



Personele formatie 
Er is beperkte ruimte om eventuele tegenvallers op personeelsgebied te kunnen opvangen. Er is 
enige financiële ruimte omdat de loonkosten per functie zijn geraamd op de maximale 
schaalbedragen. 
In de begroting was een budget voor vervanging bij ziekte opgenomen van ruim € 21.000. 
Per saldo is van deze ruimte slechts voor een beperkt deel gebruik gemaakt, gezien het overschot op 
de personeelslasten van circa € 90.000. In dit overschot zijn ook de ontvangen vergoedingen van 
niet-deelnemers meegenomen. 

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 het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is bepaald dat 
gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen in de paragraaf weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in zowel de jaarrekening als in de meerjarenbegroting een set van vijf financiële 
kengetallen dienen op te nemen. 
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. 

De kengetallen zijn vooral ingevoerd voor gemeenten zodat zij zich onderling kunnen vergelijken op 
hun financiële positie. Echter de gemeenschappelijke regelingen volgen ook het BBV. Er is geen 
externe norm voor de kengetallen vastgelegd. 

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

Kengetallen Jaarrekening 2016 

Netto schuldquote 1,46% 
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen n.v.t 
Solvabiliteitsratio 0,00% 
Structurele exploitatieruimte 1,75% 
Grondexploitatie n.v.t. 
Belastingcapaciteit n.v.t. 

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

De netto schuldquote van 1,46% geeft aan dat ICT WBW nagenoeg geen schuld heeft. ICT WBW heeft 
geen vaste geldleningen afgesloten. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenten 



te allen tijde er voor zullen zorgen dat ICT WBW over voldoende middelen beschikt om al aan zijn 
verplichtingen te voldoen. 

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

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

Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid 
gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger 
zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in 
evenwicht zijn. 
Een positieve uitkomst (1,75%) betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele 
lasten te dekken. 

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

De kengetallen zijn nu voor de eerste keer in de jaarstukken 2016 van ICT WBW opgenomen. Er is 
nog geen vergelijking mogelijk met een eerder jaar (ICT WBW is gestart op 1 augustus 2015) en ook 
in de begroting 2017 zijn nog geen kengetallen opgenomen. 
De kengetallen zullen wel worden opgenomen in de begroting 2018 en in de volgende 
jaarrekeningen. Pas dan kan de ontwikkeling in de kengetallen worden weergegeven en beoordeeld. 

2.2.2 Bedrijfsvoering 
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering weergegeven, de 
inzet van personeel, automatisering, huisvesting en financiën. 

Personeel en organisatie 
Van de formatie zijn 33,56 fte's toe te rekenen aan de bedrijfsvoering voor de ICT-ondersteuning aan 
de deelnemende gemeenten. Uitgangspunt is dat alle functies worden ingevuld door vaste 
medewerkers. Eind 2016 waren er nog circa 2 fte's aan vacatures. 

Met alle medewerkers zijn startgesprekken gevoerd en met een groot gedeelte functionerings- en/of 
ontwikkelgesprekken. Daarnaast zijn alle voorgenomen ontwikkelassessments afgerond. Op basis 
daarvan is een opleidings- en ontwikkelplan opgesteld waaraan inmiddels al gedeeltelijk uitvoering is 
gegeven. 
Verder zijn in 2016 de belangrijkste elementen van het HRM-beleid vastgesteld. Dit betreft onder 
andere de gesprekscyclus, het integriteitsbeleid en het opleidingsbeleid. 

In juni 2016 is de ondernemingsraad van ICT WBW gestart. 



Het ziekteverzuim binnen ICT WBW in 2016 bedroeg 6,44% (in 2015 4,82%). De stijging van het 
ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door enkele langdurig zieken (4,71 %). 

Planning en control 
In de financiële verordening is vastgelegd dat er jaarlijks naast de begroting en rekening twee 
tussentijdse rapportages zullen worden opgesteld en aangeboden aan de deelnemers. Voor de 
jaarlijks op te stellen jaarrekening gelden de gebruikelijke regels ten aanzien van getrouwheid en 
rechtmatigheid. 
In 2016 zijn door het bestuur de jaarstukken 2015, de begroting 2017 en de 1^ en T 
bestuursrapportage 2016 vastgesteld. 
Voor de bedrijfsvoering van ICT WBW is een zelfstandige financiële administratie opgezet. 
De jaarrekening wordt door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. In 2016 is met Baker Tilly 
Berk een overeenkomst voor de controle van de jaarrekening tot en met het verantwoordingsjaar 
2018 afgesloten. 

Financiën en administratie 
De financiële administratie en personeels- en salarisadministratie worden door de gemeente 
Moerdijk verzorgd. Er wordt gebruik gemaakt van de systemen en applicaties die hiervoor in 
Moerdijk reeds beschikbaar zijn. 
In 2016 is door BDO Accountants & Belastingadviseurs onderzocht wat de invoering van de 
vennootschapsbelastingplicht (vpb) betekent voor de ICT-samenwerking. 
BDO concludeert dat de activiteiten van ICT WBW niet kwalificeren als onderneming in fiscale zin. 
ICT WBW heeft het standpunt ingenomen dat zij niet belastingplichtig is voor de vpb en heeft haar 
standpunt over de vpb-positie van de GR ICT WBW ter afstemming aan de Belastingdienst 
voorgelegd. De reactie van de Belastingdienst is nog niet bekend. 

Inkoop en aanbesteding 
Voor de exploitatie-uitgaven en investeringen is de gebruikelijke wet- en regelgeving van toepassing. 
Voor de expertise op dit terrein wordt gebruik gemaakt van de diensten van Stichting Inkoopbureau 
West-Brabant. 

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen  
Huisvesting 
ICT WBW is gehuisvest in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk. Gemeente Moerdijk brengt 
hiervoor overeenkomstig afspraken kosten in rekening. In 2016 is € 106.771 in rekening gebracht. Dit 
is conform het bedrag wat in de begroting was opgenomen. 

ICT-apparatuur 
De omvang van de kapitaalgoederen van ICT WBW was in 2016 nog beperkt. Alle bestaande 
hardware en randapparatuur blijft ook na 1 januari 2016 in eigendom bij de deelnemende 
gemeenten. ICT WBW neemt deze niet over. Lopende onderhoudscontracten zijn vanaf de 
startdatum van ICT WBW (1 augustus 2015) zoveel mogelijk overgenomen. 
In 2016 zijn door ICT WBW nog geen aanschaffingen gedaan in de nieuwe infrastructuur. 
Vanwege de vertraging van de investering in de nieuwe infrastructuur zijn er in 2016 ook nog geen 
uitgaven ten laste van het budget voor het onderhoud en de exploitatie gedaan. 

2.2.4 Financiering 
Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling 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). 
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Daarnaast zijn in de Financiële verordening GR ICT WBW 2015 enkele nadere regels opgenomen hoe 
om te gaan met de financieringsfunctie. Deze verordening is op 16 september 2015 door het bestuur 
vastgesteld. 
Voor ICT WBW is de financieringsfunctie zeer beperkt. ICT WBW heeft namelijk geen 
roodstandfaciliteit bij de BNG Bank en sinds de invoering van het schatkistbankieren moeten 
eventuele overtollige liquide middelen naar 's Rijks schatkist bij het ministerie van Financiën worden 
afgeroomd. 

In 2015 zijn alle betalingen en ontvangsten voor ICT WBW via de bankrekening van de gemeente 
Moerdijk gegaan. 
ICT WBW heeft in het najaar van 2015 een bankrekening bij de BNG Bank geopend. 
Pas vanaf januari 2016 is ICT WBW gebruik gaan maken van deze eigen bankrekening. 

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

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

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2016 ziet er als volgt uit: 
Begrotingstotaal 2016: € 3.965.843 
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%): € 325.000 

De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat ICT WBW aan kortlopende kredieten zou mogen 
aantrekken. In 2016 is geen kortlopend geld aangetrokken. 

In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 24, lid 9, vastgelegd dat de gemeenten er steeds zorg 
voor zullen dragen dat ICT WBW te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn 
verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

/?enter/s/conorm 
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisiconorm op de vaste schuld (schuld met 
een rentetypische looptijd van één jaar of langer). 
De risiconorm houd in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen 
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. ICT WBW heeft geen leningen, zodat overschrijding van 
de risiconorm niet aan de orde is. 
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3 Jaarrekening 2016 GR ICT WBW 
In overeenstemming met artikel 24, lid 3 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) bestaat de jaarrekening ui t : 

• de balans en de toelichting op de balans; 
• het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting. 

3.1 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de gemeenschappelijke regeling ICT 
SAMENWERKING WEST-BRABANT-WEST en de financiële regelingen die het bestuur heeft 
vastgesteld, waaronder de verordening ex artikel 212 Gemeentewet en artikel 22 van de 
gemeenschappelijke regeling. 
In deze verordening zijn door het bestuur van ICT WBW op 16 september 2015 de uitgangspunten 
voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de 
financiële organisatie vastgesteld. 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De waardering van passiva en activa en de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op 
basis van historische kosten. 

Tenzij bij het desbetreffende balanspost anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij 
tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. 
Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. 

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

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

Activa 
Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naargelang 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 2016 alleen sprake van materiële vaste activa. De andere twee categorieën komen 
niet voor. 

De materiële vaste activa bestaan uit activa met economisch nut en activa in de openbare ruimte 
met uitsluitend maatschappelijk nut. Deze laatste categorie komt bij ICT WBW niet voor. 

Materiële vaste activa met economisch nut 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. 

12 



De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen 
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste 
van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten 
en voorzieningen. 

Als afschrijvingstermijn wordt 5 jaar aangehouden. 
Op investeringen tot 2016 wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. 
Op investeringen vanaf 2016 wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode gehanteerd, zoals vastgelegd 
in de begroting 2016. Dit resulteert in een gelijke jaarlast, die ook vergelijkbaar is met leasekosten. 

Met het afschrijven van een nieuwe investering wordt gestart met ingang van het jaar volgend op het 
jaar van investering. 

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. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden hierop in mindering gebracht. 
De wetgeving maakt een onderscheid tussen vorderingen met een looptijd korter dan één jaar en 
vorderingen op openbare lichamen. 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaan uit kas- en banksaldi. 

De overlopende activa, zoals nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen zijn 
gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Passiva 

Onder passiva wordt het vermogen van de organisatie aangeduid.  

Vaste passiva 
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen (niet van toepassing bij 
ICT WBW), de voorzieningen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer (niet van toepassing bij ICT WBW). 
De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
ICT WBW beschikt niet over eigen vermogen. In het geval van de GR ICT WBW is beslist dat deze 
geen reserves mag opbouwen. De deelnemende gemeenten staan volledig garant voor de kosten van 
(eventuele) tegenvallers. Een positief dan wel negatief resultaat wordt verrekend met de 
(voorschotbedragen van de) deelnemende gemeenten. 

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeenschappelijke regeling. 
Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand 
kennen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. 
Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van: 

• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten; 
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• Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

• Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren; 

• Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch 
nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven; 

• Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van 
de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een 
specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een 
last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks 
ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie 
verantwoord. 

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het "jaarlijks vergelijkbaar volume" is 
een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd. 

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 

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

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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3.2 De balans en de toelichting op de balans 

Balans per 31 december 2016 

31 december 2016 

Acti va 

Vaste act iva 
Materiële vaste activa 

Liquide middelen 
Banksaldi 884.091 

31 december 2015 

Investeringen met een economisch nut € 121.095 € 75.515 
Totaal materiële vaste activa e 121.095 € 75.515 

TOTAAL VASTÏ ACTIVA € 121.095 € 75.515 

Vlottende activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Vorderingen op openbare lichamen 
Overige vorderingen 

€ 
€ 

281.140 
463 

€ 231.190 

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar € 281.603 e 231.190 

Totaal liquide middelen 884.091 

Overlopende activa 
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste 
van volgende begrotingsjaren komen 1.867 1.336.913 

Totaal overlopende activa 1.867 

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 1.167.561 

TOTAAL ACTIVA 1.288.6S6 

1.336.913 

1.S68.103 

1.643.617 

Balans per 31 december 2016 

Passiva 

31 december 2016 31 december 2015 

Voorzieningen 61.416 

TOTAAL VASTE PASSIVA € 61.416 C -

Vlottende passiva 
Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Overige schulden € 782.290 € 1.157.225 
Totaal netto-vlottende schulden e 782.290 e 1.157.225 

Overlopende passiva 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

€ 444.950 € 486.392 

Totaal overlopende passhra € 444.950 € 486.392 

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA € 1.227.240 € 1.643.617 

TOTAAL PASSIVA € 1.288.656 € 1.643.617 
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3.2.1 Toelichting op de balans 

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de verschillende balansposten. 

Vaste activa 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 
2016. 

Boekwaarde Investeringen Des- Afschrijvingen Bijdragen Afwaar Boekwaarde 
1 januari 2016 invest. 2016 van derden deringen 31 december 

2016 2016 2016 2016 2016 

Overige materiële vaste activa € 75.515 € 70.459 € 18.879 € 6.000 € 121.095 

Totaal € 75.515 e 70.459 € € 18.879 € 6.000 € € 121.095 

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

In 2016 is geïnvesteerd in de nieuwe infrastructuur. Voor de investering in de nieuwe infrastructuur 
is in 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 240.000. 

In 2016 is (per saldo) € 64.500 van het krediet besteed aan de voorbereiding van de aanbesteding, 
zoals het opstellen van het programma van eisen. Hierin zijn ook begrepen de kosten voor het 
opstellen van een cloud- en sourcingstrategie. 

De staat van activa is opgenomen in bijlage 2. 

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

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

Boekwaarde Boekwaarde 
31 december 2016 31 december 2015 

Vorderingen op openbare lichamen € 281.140 € 231.190 
Overige vorderingen € 463 € -

Totaal uitzettingen met looptijd < één jaar € 281.603 € 231.190 

Vorderingen op openbare lichamen 
Dit betreft vorderingen op de gemeenten Etten-Leur en Tholen voor onder andere geleverde 
diensten en een vordering op de Belastingdienst in verband met de teruggevraagde btw op de 
betaalde facturen. Van beide gemeenten en de Belastingdienst is in 2017 de betaling ontvangen en 
zijn daarmee de vorderingen volledig afgewikkeld. 

Overige vorderingen 
Het bedrag aan overige vorderingen betreft een vordering op een medewerker. 
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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 l a WBW is de drempel voor 2016 € 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 benutting c.q. overschrijding van het drempelbedrag 
schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2016 is geweest. 

In alle vier de kwartalen in 2016 heeft een overschrijding plaatsgevonden. De oorzaak voor de 
overschrijding is dat ICT WBW in 2016 niet heeft deelgenomen aan het schatkistbankieren. 
In de loop van 2017 wordt met het schatkistbankieren gestart. 
Overigens zijn aan het niet-schatkistbankieren geen financiële consequenties of risico's voor ICT 
WBW verbonden. Er is alleen sprake van een formele rechtmatigheidsfout, die ook niet relevant is 
voor het accountantsoordeel over de rechtmatigheid. 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren 
Verslagjaar 

(1) Drempelbedrag € 250.000 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfer op dagbasis 
(2) buiten 's Rijks schatkist 

aangehouden middelen 
€ 1.357.425 € 737.850 € 1.087.555 C 1.252.456 

(3a) = ( l )> (2 ) Ruimte onder het drempelbedrag - - - -

(3b)=(2)>a) Overschrijding van het 
drempelbedrag 

€ 1.107.425 € 487.850 € 837.555 € 1.002.456 

(1) Berekening drempelbedrag 

Verslagjaar 

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar € 3.965.843 

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

miljoen 
€ 3.965.843 

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

gaat 
€ -

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

€250.000 

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

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Som van de per dag buiten 's 

(5a) 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen (negatieve bedragen 

€ 123.525.634 € 67.144.334 € 100.055.019 € 115.225.908 

tellen als nihil) 

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

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

middelen 
€ 1.357.425 € 737.850 € 1.087.555 € 1.252.456 
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Liquide middelen 
De post liquide middelen wordt onderscheiden in: 

Boekwaarde 
31 december 2016 

Boekwaarde 
31 december 2015 

Banksaldo € 884.091 € 
Totaal liquide middelen € 884.091 € 

In 2015 zijn alle betalingen en ontvangsten voor ICT WBW via de bankrekening van de gemeente 
Moerdijk gegaan. 

ICT WBW heeft in het najaar van 2015 een bankrekening bij de BNG Bank geopend. 
Pas vanaf januari 2016 is ICT WBW gebruik gaan maken van deze eigen bankrekening. 

Overlopende activa 
De post overlopende activa wordt onderscheiden in: 

Overige nog te ontvangen bedragen en de 
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 

volgende begrotingsjaren komen 
Totaal overlopende activa 

Boekwaarde Boekwaarde 
31 december 2016 31 december 2015 

€ 1.867 € 1.336.913 

€ 1.867 € 1.336.913 

Onder de overlopende activa is één recht opgenomen voor geleverde diensten en materialen. 
De factuur hiervoor is in 2017 verstuurd. 

Vaste passiva 
Voorzieningen 

De post voorzieningen wordt onderscheiden in: 

Boekwaarde Boekwaarde 
31 december 2016 31 december 2015 

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

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het jaar 2016 

Naam voorziening Saldo 
1 januari 

2016 

Toevoegingen Vrijgevallen 
bedragen 

Aanwendingen Saldo 
31 december 

2016 

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

In 2016 is de bij de gemeente Etten-Leur voor een medewerker opgebouwde voorziening spaarverlof 
overgedragen aan ICT WBW. 
Voor de uit de spaarverlofovereenkomst voortvloeiende verplichting heeft ICT WBW in 2016 een 
voorziening gevormd. 
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Vlottende passiva 
Onder vlottende passiva vallen de netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar (onder andere schulden met een looptijd korter dan één jaar) en de overlopende 
passiva. 

Schulden met een looptijd korter dan één jaar 
De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in: 

Boekwaarde 
31 december 2016 

Boekwaarde 
31 december 2015 

Overige schulden € 782.290 € 1.157.225 
Totaal netto vlottende schulden € 782.290 € 1.157.225 

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 daadwerkelijke betaling vindt echter pas plaats in 2017. 

In het saldo van de overige schulden zit ook de bijdrage aan de gemeente Moerdijk in verband met 
de administratieve ondersteuning, juridische advisering, de huisvesting en terugbetaling van door de 
gemeente Moerdijk voorgeschoten kosten. 

Ten slotte staan ook de afdrachten aan de Belastingdienst (loonheffingen) en het pensioenfonds ABP 
(pensioenpremies) ultimo 2016 nog op de balans. 

Overlopende passiva 
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in: 

Boekwaarde 
31 december 2016 

Boekwaarde 
31 december 2015 

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

€ 444.950 € 486.392 

Totaal overlopende passiva € 444.950 € 486.392 

In de volgende tabel is de specificatie van de boekwaarde op 31 december 2016 opgenomen. 

Overlopende passiva Saldo 
31 december 2016 

Verplichtingen geleverde diensten en materialen € 60.145 

Eenmalige last reservering vakantiegeld i.v.m. 1KB € 64.855 

Ondersteunende diensten gemeente Moerdijk € 9.600 

Verrekening resultaat 2016 
Gemeente Bergen op Zoom € 79.817 
Gemeente Etten-Leur € 28.607 
Gemeente Moerdijk € 90.620 
Gemeente Roosendaal € 111.305 

Totaal overlopende passiva € 444.950 
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Onder de overlopende passiva zijn de verplichtingen opgenomen aan externe partijen voor geleverde 
diensten en materialen, maar waarvoor de factuur pas in 2017 is of wordt ontvangen. 

Op 1 januari 2017 is voor het personeel van ICT WBW het zogenaamde Individueel Keuze Budget 
(1KB) ingevoerd. Eén van de gevolgen hiervan is dat met ingang van 2017 de jaarlijkse uitbetaling van 
het vakantiegeld (over de periode juni van het voorafgaand jaar tot en met mei van het huidige jaar) 
in mei niet meer plaatsvindt, maar op door de werknemer zelf gekozen tijdstippen gedurende het 
jaar. 
Dit betekent dat in 2017 aan het personeel negentien maanden vakantiegeld wordt uitbetaald; 
namelijk het in 2017 nog uit te betalen vakantiegeld over de periode juni 2016 tot en met december 
2016 én het via het 1KB uit te betalen vakantiegeld over 2017 zelf. 
Door de invoering van het 1KB is sprake van een éénmalige extra last van zeven maanden 
vakantiegeld vanuit 2016. 
Ten behoeve van de jaarrekening 2016 is de omvang van de vakantiegeldverplichting over 2016 
(inclusief opslag sociale lasten) berekend en is deze verplichting ten laste van de exploitatiecijfers 
2016 verantwoord. 

Er is een verplichting opgenomen voor een nog te betalen bijdrage aan de gemeente Moerdijk voor 
in 2016 geleverde dienstverlening. 

Ten slotte is onder de overlopende passiva de verrekening van het positief netto resultaat 2016 met 
de deelnemende gemeenten opgenomen. 

Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan ICT WBW voor 
toekomstige jaren is verbonden 

GR 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 € 108.000 per jaar. 
• Dienstverleningsovereenkomst met gemeente Moerdijk voor de ondersteunende diensten 

financiën, P&O / salarisadministratie, communicatie en archiefbeheer, circa € 125.000 per 
jaar. 

3.3 Overzicht van baten en lasten in de Jaarrekening en de toelichting 

De indeling van het overzicht van baten en lasten 2016 is identiek aan de indeling van de begroting 
2016 en bestaat uit de volgende onderdelen : 
• 5.1 Exploitatie oude en nieuwe ICT infrastructuur; 
• 5.2 Bedrijfsvoering (PIOFACH-taken, loonkosten, overige bedrijfsvoeringskosten en 

onvoorzien); 
• 5.3 Nieuwe infrastructuur (kapitaallasten investeringen); 
• 5.4 Overige kosten (transitiekosten en sociaal plan). 

De bedragen in de kolom Begroting 2016 in het overzicht van baten en lasten 2016 zijn de ramingen 
uit de oorspronkelijke begroting 2016. 
De begroting 2016 is op 23 mei 2016 door het bestuur vastgesteld. 
Er zijn in 2016 geen begrotingswijzigingen vastgesteld. 

In het overzicht van overzicht van baten en lasten 2016 ontbreken het overzicht van gerealiseerde 
algemene dekkingsmiddelen, het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting en de 
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werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves, omdat deze onderdelen niet van toepassing 
zijn voor ICT WBW. 

Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven (vpb) 
Op 1 januari 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven (vpb) van kracht 
geworden. Met het oog op de invoering van deze nieuwe belastingplicht heeft ICT WBW besloten 
zich te laten ondersteunen door BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

Op basis van een vpb-beoordeling concludeert BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. dat de 
activiteiten van ICT WBW niet kwalificeren als onderneming in fiscale zin. 
Gezien het feit dat sprake is van een structureel nihil-resultaat wordt niet voldaan aan de 
winstoogmerktoets. Ook de concurrentie-bepaling ex. artikel 4 Wet VPB 1969 is niet van toepassing, 
aangezien geen bescheiden bestaan aan de activiteiten kan worden ontleend. 
ICT WBW heeft het standpunt ingenomen dat zij niet belastingplichtig is voor de vpb. 

Namens ICT WBW heeft BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. haar standpunt over de 
vpb-positie van de GR ICT WBW ter afstemming aan de Belastingdienst voorgelegd. 
De Belastingdienst heeft zich nog niet uitgesproken over het feit of zij de zienswijze van ICT WBW / 
BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. deelt. Tot dat moment blijft daarom onzekerheid 
hierover voor ICT WBW bestaan. 
Vooralsnog handelt ICT WBW fiscaal op basis van haar eigen zienswijze en is in de jaarrekening 2016 
geen bedrag van de heffing voor de vpb opgenomen. 
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3.3.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 
Begroting Rekening Saldo 

2016 2016 2016 

Lasten 
5A Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur 

Oude infrastructuur € 1.030.000 € 1.108.521 € 78.521 
Nieuwe infrastructuur € 135.300 € € -135.300 
Dienstverlening aan derden € 21.949 € 21.949 

Bedriifsvoerina 
Kosten personeel primair proces € 2.271.424 € 2.535.179 € 263.755 
Directe materiële productiekosten € 68.806 € 44.011 € -24.795 
Kosten bedrijfsvoering en onderst.processen € 140.006 € 147.601 € 7.595 
Materiele Overhead € 169.478 € 172.167 € 2.689 
Onvoorzien € 86.900 € € -86.900 

53 Nieuwe infrastructuur 
Kapitaallasten 
Kapitaallasten eenmalige investeringen 

M Overiae kosten 
Transitiekosten € € 7.080 € 7.080 
Kosten Sociaal Plan € 63.929 € 63.437 € -492 

Totaal lasten € 3.965.843 € 4.099.945 € 134.102 

Baten 
5 J Exploitatie oude & nieuwe ICT infrastructuur 

Oude infrastructuur € 63.000 € -63.000 
Dienstverlening aan derden € 21.949 € -21.949 

Bedriifsvoerina 
Kosten personeel primair proces € 355.719 € -355.719 
Directe materiële productiekosten € 3.787 € -3.787 

Totaal baten € € 444.455 € -444.455 

Saldo lasten en baten € 3.965.843 € 3.655.490 € -310.353 

Bijdragen deelnemers 
Bergen op Zoom € 1.351.002 € 1.271.184 € 79.818 
Etten-Leur € 699.924 € 671.317 € 28.608 
Roosendaal € 1.290.078 € 1.178.772 € 111.306 
Moerdijk € 624.838 € 534.217 € 90.621 

Totaal Baten € 3.965.843 € 3.655.490 € 310.353 

Saldo na verdeling over deelnemers € € € -
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3.3.2 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de jaarrekening 

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten 2016 wordt een analyse op hoofdlijnen van de 
afwijkingen tussen de begroting 2016 en de realisatie per onderdeel gegeven. 

Onderdeel 5.1 Exploitatie oude en nieuwe ICT infrastructuur 

Oude ICT infrastructuur 
In 2016 was hoofdzakelijk sprake van onderhoud en exploitatie van de oude infrastructuur. Dus de 
infrastructuur die bij de vier deelnemende gemeenten al aanwezig was vóór de samenwerking. 
Deze kosten worden nu centraal door ICT WBW betaald en verantwoord. In de eerste maanden van 
2016 zijn hierover afspraken gemaakt met de deelnemers. 
De gemaakte kosten worden een-op-een doorberekend aan de desbetreffende deelnemers. 

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

Deelnemer Begroting 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 

Lasten 
Bergen op Zoom € 345.000 € 385.571 € 40.571 
Etten-Leur € 190.000 € 216.403 € 26.403 
Roosendaal € 330.000 € 380.873 € 50.873 
Moerdijk € 165.000 € 125.674 € -39.326 
Totaal lasten € 1.030.000 € 1.108.521 € 78.521 

Baten 
Roosendaal € 63.000 € -63.000 
Totaal baten € - € 63.000 € -63.000 

Saldo deelnemers € 1.030.000 € 1.045.521 € 15.521 

Op haar verzoek zijn voor de gemeente Roosendaal twee aanvullende opdrachten uitgevoerd in 
2016, die afzonderlijk in rekening zijn gebracht, voor een totaalbedrag van € 63.000. Hier staan ook 
extra kosten tegenover. 

Nieuwe ICT infrastructuur 
Voor het onderhoud en de exploitatie van de nieuwe (gezamenlijke) infrastructuur was in de 
begroting 2016 een budget opgenomen van € 135.300. 
Vanwege de vertraging van de investering in de nieuwe infrastructuur zijn er in 2016 geen uitgaven 
ten laste van dit budget gedaan. 

Dienstverlening aan derden 
Bij de start van de ICT-samenwerking op 1 augustus 2015 liepen er contracten tussen de gemeente 
Etten-Leur en enkele derden-partijen voor de ICT-dienstverlening. Vanaf de startdatum voert 
ICT WBW deze diensten voor een deel uit. Het gaat om ICT-dienstverlening aan de GR Regio 
West-Brabant (RWB), de gemeente Tholen en GR Werkplein Hart van West-Brabant. 
De exploitatiekosten die voor deze derden-partijen in 2016 zijn gemaakt, zijn volledig doorbelast aan 
de gemeente Etten-Leur. Met deze kosten en inkomsten was in de oorspronkelijke begroting 2016 
geen rekening gehouden. 
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Onderdeel 5.2 Bedrijfsvoering 
De kosten voor de bedrijfsvoering bestaan ui t : 
• kosten voor personeel (vast en inhuur); 
• directe materiële productiekosten; 
• kosten bedrijfsvoering en ondersteunende processen (personele overhead); 
• materiele overhead; 
• post onvoorzien. 
Per onderdeel zullen de grotere afwijkingen ten opzichte van de begroting worden toegelicht. 

Personeel (vast en inhuur) 
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel personeel. 

Personeel Begroting 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 

Lasten 
Salariskosten (vast en inhuur) € 2.074.819 € 2.337.126 € 262.307 
Opleidingskosten € 62.245 € 28.835 € -33.410 
Algemene personeelskosten € 134.360 € 169.218 € 34.858 
Totaal lasten € 2.271.424 € 2.535.179 € 263.755 
Baten 
Overige bijdragen deelnemers € 70.637 € -70.637 

Overige ontvangsten € 285.083 € -285.083 
Totaal baten € - € 355.719 € -355.719 
Saldo € 2.271.424 € 2.179.460 € -91.964 

In de begroting 2016 is rekening gehouden met 33,56 fte's. Begin 2016 waren er nog circa 8 fte's aan 
vacatures. In de loop van het jaar zijn de meeste vacatures ingevuld. Eind 2016 is er nog ruim 2 fte's 
aan vacatures. 
Vanwege de geleidelijke invulling van de vacatures is er in 2016 circa € 350.000 op de salariskosten 
bespaard. 
Hiertegenover zijn extra uitgaven gedaan voor de inhuur van tijdelijk personeel. Enerzijds om de 
vacatures op te vangen, anderzijds om de dienstverlening aan derden te kunnen uitvoeren. 
In de basisformatie van 33,56 fte's is namelijk geen rekening gehouden met dienstverlening aan 
niet-deelnemers. 
In totaal is voor € 620.000 aan tijdelijk personeel ingehuurd. Daartegenover staan ontvangen 
vergoedingen van derden van € 285.000. 
Deze cijfers zijn gunstiger dan de prognose in de 2^ bestuursrapportage 2016. 

Mede hierdoor is er op het onderdeel Personeel nu een voordeel ten opzichte van de begroting van 
ruim € 90.000. In de 2^ bestuursrapportage 2016 werd dit resultaat nog ingeschat op een nadeel van 
€ 24.000. Aan dit voordeel in de jaarrekening dragen ook de lagere uitgaven voor opleidingen en 
overige personeelslasten van respectievelijk € 33.000 en € 35.000 bij. 

In de € 70.600 aan overige bijdragen van deelnemers is ook begrepen de door de gemeente 
Etten-Leur overgedragen voorziening spaarverlof voor een van de medewerkers die is overgegaan 
naar ICT WBW. Deze middelen zijn gestort in een voorziening (zie ook de toelichting op de balans). 
Een en ander is ook toegelicht in de 1^ bestuursrapportage 2016. 
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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 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 

Directe materiële kosten 
Lasten € 68.806 € 44.011 € -24.795 
Baten € - € 3.787 € -3.787 
Saldo € 68.806 € 40.224 € -28.582 

Directe materiële productiekosten bestaan onder andere uit rentekosten, kosten van 
betalingsverkeer, accountantskosten, kosten extern advies en overige facilitaire kosten 
(telefoonkosten, kantoorkosten e.d.). 
Het voordelig verschil op deze kosten is een optelling van diverse lagere uitgaven, o.a. voor extern 
advies en voor kantoorkosten. 

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

Begrotingspost Begroting 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 

Bedrijfsvoering en ondersteunende processen 
Lasten € 140.006 € 147.601 € 7.595 
Baten € € € 
Saldo € 140.006 € 147.601 € 7.595 

Voor de personele overhead worden criteria en sleutels aangehouden die ook bij vergelijkbare 
gemeenschappelijke regelingen zijn toegepast (o.a. Werkplein Hart van West-Brabant). 
Voor de personele ondersteuning geldt dat ICT WBW deze zoveel als mogelijk afneemt van de 
gastgemeente Moerdijk. 
Op jaarbasis is gerekend met een budget van € 140.000. De overschrijding van afgerond € 7.500 is 
een gevolg van een verhoging van de overheadkosten met € 9.600, voor de uitvoering van het 
archiefbeheer door de gemeente Moerdijk. Hiertoe is door het bestuur op 30 januari 2017 besloten 
op basis van de Notitie evaluatie overhead en ondersteunende diensten. 

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 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 

Lasten 
Huisvesting: huur en servicekosten € 106.771 € 106.771 € -

Huisvesting: ICT werkplek € 62.707 € 65.396 € 2.689 
Totaal lasten € 169.478 € 172.167 € 2.689 
Baten € € - € -

Saldo € 169.478 € 172.167 € 2.689 
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De bijdrage in de kosten voor huisvesting van € 3.182 per werkplek dekken de kosten voor 
huisvesting, meubilair, gas- en elektriciteitsverbruik, koffie- en theevoorziening, catering, beveiliging, 
schoonmaak en klein onderhoud. 
De bijdrage in de kosten voorde ICT werkplek bevatten de aanschaf van de werkplekcomputer 
(laptop, vaste PC), randapparatuur, kantoorautomatisering en servers en componenten. 
Hiervoor wordt dezelfde norm (€ 1.869 per werkplek) aangehouden als bij de GR Werkplein Hart van 
West Brabant en de GR Regio West-Brabant. 
Gerekend is met 33,56 werkplekken (gebaseerd op aantal fte's per 1 januari 2016). 
In de ICT-kosten zijn ook de kapitaallasten begrepen van de investering in werkplekapparatuur die bij 
de start van de ICT-samenwerking is gedaan. 

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

Begrotingspost Begroting 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 
Onvoorzien 
Lasten € 86.900 € - € -86.900 
Baten € - € - € 
Saldo € 86.900 € - € -86.900 

In 2016 zijn geen begrotingswijzigingen vastgesteld. Het algemene budget voor onvoorziene uitgaven 
staat dus nog volledig op deze begrotingspost. Op deze post zijn geen rechtstreekse uitgaven 
verantwoord. 
Kosten die in 2016 ten laste van het budget voor onvoorziene uitgaven zijn gemaakt, zijn 
verantwoord onder de juiste begrotingspost. 
Hierover is ook gerapporteerd in de 1^ en 2^ bestuursrapportage 2016. 

In 2016 is de post onvoorzien aangewend voor de volgende uitgaven: 

Begrotingspost Aanwending post Onvoorzien Realisatie 2016 

Personeel Aansprakelijkheidsverzekering incl."Goed werkgeverschap" € 6.989 
Transitiekosten Functieboek, advieskosten € 7.080 
Totaal € 14.069 

Onderdeel 5.3 Investeringen in de nieuwe infrastructuur (kapitaallasten) 
Voor de investering in de nieuwe infrastructuur was in 2016 een krediet beschikbaar van € 240.000. 
In 2016 is (per saldo) € 64.500 van het krediet besteed aan de voorbereiding van de aanbesteding, 
zoals het opstellen van het programma van eisen. 
Hierin zijn ook begrepen de kosten voor het opstellen van een cloud- en sourcingstrategie, die op 
verzoek van de deelnemers wordt opgesteld. 
Oplevering van dit document is gepland in het 2^ kwartaal van 2017. 
Vanaf 2017 zullen de kapitaallasten over het geïnvesteerd bedrag worden verwerkt in de 
administratie. 
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Onderdeel 5.4 Overige kosten 
In de volgende tabel staan de begrote en gerealiseerde baten en lasten en het saldo van het 
onderdeel Overige kosten 

Begrotingspost Begroting 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 

Overige kosten 
Lasten € 63.929 € 70.517 € 6.588 
Baten € - € - € 
Saldo € 63.929 € 70.517 € 6.588 

De hier verantwoorde kosten betreffen de kosten van garantieschalen die een aantal medewerkers 
ontvangen. Deze kosten worden een-op-een doorberekend aan de gemeente waar de betrokken 
medewerkers vandaan komen. 
Daarnaast zijn er in 2016 nog transitiekosten gemaakt tot een bedrag van € 7.080. Deze kosten 
waren niet geraamd en zijn gedekt uit de begrotingsruimte voor onvoorziene uitgaven. Zie ook de 
toelichting bij het onderdeel Post onvoorzien. 

Bijdragen deelnemers 
Aangezien ICT WBW geen reserve mag vormen, wordt op basis van de realisatiecijfers 2016 met de 
deelnemende gemeenten afgerekend. 
De bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op de verdeelsleutels. 

De onderdelen 5.1 Exploitatie oude ICT infrastructuur en 5.4 Overige kosten > Kosten sociaal plan 
worden een-op-een aan de betreffende gemeente doorbelast. 

Voor de verdeling van alle overige (netto) kosten wordt als verdeelsleutel het aantal accounts 
gehanteerd. Hierbij wordt gerekend met het aantal accounts dat in de begroting 2016 is vastgesteld. 
Een aanvullende specificatie en toelichting is opgenomen in bijlage 1 Afrekening 2016 per 
deelnemer. 

Omdat met name de onderdelen 5.1 Exploitatie nieuwe ICT infrastructuur en 5.2 Bedrijfsvoering een 
positief saldo laten zien, betekent dit dat de definitieve bijdrage van de deelnemers ook lager is. 

Bijdrage deelnemers Begroting 2016 Realisatie 2016 Saldo 2016 

Bergen op Zoom € 1.351.002 € 1.271.184 € 79.818 

Etten-Leur € 699.924 € 671.317 € 28.608 

Roosendaal € 1.290.078 € 1.178.772 € 111.306 
Moerdijk € 624.838 € 534.217 € 90.621 
Totaal € 3.965.843 € 3.655.490 € 310.353 
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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 2016 gerealiseerde baten en laten zich als volgt specificeren: 

Incidentele baten en lasten Lasten 2016 Baten 2016 Saldo 2016 

Bedrijfsvoering 
Eenmalige extra last vakantiegeld € 64.855 € 64.855 
Overdracht spaarvoorziening € 61.416 € -61.416 
Storting in spaarvoorziening € 61.416 € 61.416 
Overige kosten 
Transitiekosten € 7.080 € 7.080 
Saldo € 133.351 € 61.416 € 71.935 
Posten groter dan € 25.000 worden toegelicht. 

Eenmalige extra last vakantiegeld 
Door de invoering van het Individueel Keuze Budget (1KB) met ingang van 2017 is sprake van een 
eenmalige extra last van zeven maanden vakantiegeld (periode 1 juni - 31 december 2016). 
Het gereserveerde vakantiegeld wordt in mei 2017 aan de medewerkers uitbetaald. 

Spaarvoorziening 
Voor een medewerker is in 2016 de bij de gemeente Etten-Leur opgebouwde voorziening spaarverlof 
overdragen aan ICT WBW. Voor de uit spaarverlofovereenkomst voortvloeiende verplichting heeft 
ICT WBW in 2016 een voorziening gevormd. 

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

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

De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het bestuur 
passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. 
Er kunnen zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen worden onderscheiden. 
In het volgende overzicht wordt aangegeven wat naar de mening van de Commissie Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV) de consequentie van betreffende overschrijding moet zijn voor het 
accountantsoordeel. 
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Omschrijving Onrechtmatig, 
maar telt niet 
mee voor het 

oordeel 

Onrechtmatig 
en telt mee 

voor het 
oordeel 

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

* 

2. Kostenoverschrijdingen 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. 

* 

3. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra 
inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. 
Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad 
nog geen besluit genomen 

4. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, 
maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten 
onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. 
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 de raad. 

* 

5. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen 
binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in 
geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend. 
Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk 
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving 
(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. 

6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke 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 gemeente 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. Kostenoverschrijdingen 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: * 

* 

29 



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

Begroting Z016 na wijz. Rekening 2016 Begrotingsafwijking 
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Expl. oude & nieuwe ICT infr € 1.165.300 e € 1.165.300 1.130.470 £ 84.949 £ 1.045.521 £ •34.830 £ -84.949 £ -119.779 

Bedrijfsvoering C 2.736.614 € € 2.736.614 £ 2 898,958 € 359.506 € 2.539.452 £ 162.344 € -359.506 £ -197.162 

Overige kosten € 63.929 € £ 63.929 £ 70.517 € 70.517 £ 6.588 £ € 6.588 

Bijdragen deelnemers € 3.965.843 € -3.965.843 £ 3.655.490 € -3.655.490 £ - € 310.353 £ 310.353 

Totaal € 3.965.843 £ 3.965.843 £ 4.099.945 £ 4.099.945 € £ 134.102 £ -134.102 £ 

In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per 
"soort" begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per "soort" begrotingsafwijking is hiervoor 
weergegeven. 
Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het 
kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze 
relevant zijn voor de beoordeling. 

Programma Lasten
overschrijding 

Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel 

1. 2. 6b. 7b. 

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel 
3. 4. 6. 6a. 7a. 

Expl. oude & nieuwe ICT infrastr 
Bedrijfsvoering € 162.344 € 162.344 
Overige kosten € 6.588 € 6.588 
Totaal £ 168.932 € 168.932 € - € - € € - € - € - € - € 

8ec r̂///svoerfng 
In de 2* bestuursrapportage 2016 is al melding gemaakt van een verwachte overschrijding op de 
kosten van bedrijfsvoering, met name als gevolg van de inhuur van tijdelijk personeel. 
Deze inhuur was noodzakelijk ter vervanging van zieke medewerkers, invulling van vacatures en ter 
ondersteuning van niet-deelnemers. De overschrijding op de kosten van bedrijfsvoering zijn 
gecompenseerd door extra inkomsten van niet-deelnemers. Ook deze inkomsten waren niet in de 
begroting 2016 geraamd en laten aan de batenkant een positieve begrotingsafwijking van € 359.500 
op de bedrijfsvoering zien. 

Overige kosten 
In 2016 zijn er nog transitiekosten gemaakt. Het overschot van het transitiebudget 2015 is niet 
overgeheveld naar 2016. De in 2016 gemaakte kosten zijn gedekt uit de post Onvoorzien die onder 
het begrotingsonderdeel bedrijfsvoering valt. 

Conclusie 

Op basis van voorgaande analyse zijn geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd. 

3.3.5 Wet normering topinkomens 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (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. 

De WNT-verplichtingen (publicatieplicht en meldingsplicht) gelden ook voor ICT WBW. 
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op ICT WBW van toepassing zijnde 
regelgeving: het algemene WNT-maximum. 
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Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor ICT WBW is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en / of 
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang 
van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de 
duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

la. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. 
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 
functievervulling. 

Bedragen x € 1 E.J.F.M. Kerssemakers 

Functiegegevens Directeur / secretaris 
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/8 - 21/9 
Omvang dienstverband (in fte) 0,2 
Gewezen topfunctionaris? Nee 
(Fictieve) dienstbetrekking? Nee 

Individueel WNT-maximum 5.002 

Beloning 0 
Belastbare onkostenvergoedingen 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 0 
Subtotaal 0 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 

Totaal bezoldiging 0 

Verplichte motivering indien overschrijding Niet van toepassing 

Gegevens 2015 
Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/8 - 31/12 
Omvang dienstverband 2015 (in fte) 0,5 

Beloning 0 
Belastbare onkostenvergoedingen 0 
Beloningen betaalbaar op termijn 0 
Totaal bezoldiging 2015 0 

31 



l b . Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking voor de eerste twaalf kalender
maanden van de functievervulling. 

bedragen x € l E.J.F.M.. 
Kerssemakers 

V.A.H. Martens A.P. Flier 

Functiegegevens Directeur/ Directeur/ Directeur / 
secretaris secretaris secretaris 

Aanvang en einde functievervulling 1/8/2015 - 1/10/2016 - 21/11/2016 -
(uiterlijk maand 12) 31/7/2016 20/11/2016 
Aantal kalendermaanden waarin 5 - -
functievervulling vóór 2016 
Aantal kalendermaanden waarin 7 2 2 
functievervulling in 2016 
Aantal uren functievervulling in 2016 209 50 42 

Individueel WNT-maximum 8.400 9.600 9.600 
Maximum uurtarief 175 175 175 

Uitgekeerde bezoldiging in 2016 
0 0 0 

(t/m maand 12) 0 0 0 

Bezoldiging per uur 0 0 0 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 

Totaal bezoldiging 0 0 0 

Verplichte motivering indien Niet van Niet van Niet van 
overschrijding toepassing toepassing toepassing 

Ic. Toezichthoudende topfunctionarissen. 

bedragen x € 1 H. van Riinbach ^ . , , 
^ ^ CA. Lok 

- De Groot 
A.J.M. Coppens F.P. Pakkers 

Functiegegevens Voorzitter Plv.voorzitter / Bestuurslid Bestuurslid 
bestuurslid 

Aanvang en einde 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
functievervulling in 2016 

Individueel WNT-maximum 26.850 17.900 17.900 17.900 

Beloning 0 0 0 0 
Belastbare 0 0 0 0 
onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op 0 0 0 0 
termijn 
Subtotaal 0 0 0 0 

-/- Onverschuldigd betaald 0 0 0 0 
bedrag 
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bedragen x € 1 H. van Rijnbach 
- De Groot 

CA. Lok A.J.M. Coppens F.P. Pakkers 

Totaal bezoldiging 0 0 0 0 

Verplichte motivering indien Niet van Niet van Niet van Niet van 
overschrijding toepassing toepassing toepassing toepassing 

Gegevens 2015 
Aanvang en einde 1/8 - 31/12 1/8 - 31/12 1/8 - 31/12 1/8 - 31/12 
functievervulling in 2015 

Beloning 0 0 0 0 
Belastbare 0 0 0 0 
onkostenvergoedingen 
Beloningen betaalbaar op 0 0 0 0 
termijn 
Totaal bezoldiging 2015 0 0 0 0 

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking. Deze categorie is niet van toepassing voor ICT WBW. 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met 
dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben 
ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op 
grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of 
de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

Opmerking 
In artikel 21, lid 4 van de gemeenschappelijk regeling is vastgelegd dat het bestuur besluit over de 
bezoldiging en rechtspositie van de directie. Hiermee wordt uitdrukkelijk ook beoogd dat dat besluit 
- afhankelijk van de situatie - kan inhouden dat rechtspositie en de bezoldiging van de directie niet 
aan de orde is en daarom de leden van de directie voor hun werkzaamheden geen vergoeding - in 
welke vorm dan ook - ontvangen. 
Ook de voorzitter en de leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 
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Bijlage 1. Afrekening 2016 per deelnemer 

l/erc/ee/s/eute/s 
Voor de dekking van de (netto) uitgaven is ICT WBW voor 100% 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. 
De verdeelsleutels zijn beschreven in hoofdstuk 6 van de begroting 2016 en van overeenkomstige 
toepassing voor de jaarrekening 2016. 
In 2016 wordt voor de kostenverdeling nog geen gebruik gemaakt van de verdeelsleutel 
'projecturen'. Deze nieuwe verdeelsleutel is pas vanaf de begroting 2017 van toepassing. 

Bij het doorbelasten van de kosten aan de deelnemers wordt uitgegaan van de volgende 
verdeelsleutel: 

• aantal accounts 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het aantal accounts dat ten behoeve van de begroting 2016 is 
vastgesteld. 

Deelnemer Aantal accounts Procentueel 

Bergen op Zoom 706 34% 
Etten-Leur 353 17% 
Roosendaal 675 33% 
Moerdijk 327 16% 
Totaal 2.061 100% 

De verdeelsleutel 'aantal accounts' is van toepassing op alle (netto) uitgaven met uitzondering van de 
exploitatiekosten van de oude infrastructuur en van de kosten sociaal plan. 
Voor de uitgezonderde onderdelen geldt dat deze volledig rechtstreeks aan de betreffende 
deelnemer worden doorbelast. 

Verrekening van de kosten in 2016 
Op basis van de bovenstaande verdeelsleutels is de volgende verdeling gemaakt voor 2016. 

Kostenverdeling 2016 Totaal Bergen op 
Zoom E tten-Leur Roosendaal Moerdijk 

Exploitatie ICT infrastructuur: 
> oude infrastructuur € 1.045.521 € 385.571 € 216.403 € 317.873 € 125.674 
> nieuwe infrastructuur € € € - € € 

Bedrijfsvoering € 2.546.532 € 872.320 € 436.160 € 834.017 € 404.035 

Kosten sociaal plan € 63.437 € 13.293 € 18.754 € 26.882 € 4.508 

Totaal € 3.655.490 € 1.271.184 € 671.317 € 1.178.772 € 534.217 
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Afrekening 2016 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 'Afrekening' de bedragen die na vaststelling van de 
jaarstukken definitief met de deelnemers worden verrekend. 

Deelnemer Bijdrage 2016 Voorschot 2016 Afrekening Te verrekenen met 
deelnemer 

Bergen op Zoom € 1.271.184 € 1.351.001 € 79.817 Terug te betalen 
Etten-Leur € 671.317 € 699.924 € 28.607 Terug te betalen 
Roosendaal € 1.178.772 € 1.290.077 € 111.305 Terug te betalen 
Moerdijk € 534.217 € 624.837 € 90.620 Terug te betalen 
Totaal € 3.655.490 € 3.965.839 € 310.349 
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Bijlage 2. Staat van Activa 
Omschrijving van de investering Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van Afwaarderingen Boekwaarde 

1 januari 
2016 

2016 2016 2016 derden 
2016 

2016 31 december 
2016 

Investering werkplekken € 75.515 € 18.879 € 56.636 
Nieuwe ICT-infrastructuur 2016 € € 

Nieuwe ICT-infrastructuur 2016 (eenmalige kosten) € 70.459 € € 6.000 € 64.459 
Totaal € 75.515 € 70.459 € € 18.879 € 6.000 € € 121.095 
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