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Besparingen en kosten samenwerking bedrijfsvoering BLNP 
 
De samenwerking bedrijfsvoering BLNP is officieel per 1 januari 2017 van start gegaan. Basis 
voor de samenwerking vormt de ‘Regeling Zonder Meer’ en de voor de vier taakvelden 
opgestelde businesscases. In de businesscases staan te behalen resultaten vermeld op de 
zogenaamde vier K’s. In de jaarverslagen 2017 en de jaarplannen 2018 wordt verantwoording 
afgelegd en worden verwachte resultaten genoemd op kwaliteit, kwetsbaarheid en kansen 
voor personeel. Afgesproken is dat er een afzonderlijke financiële verantwoording wordt 
opgesteld. 
 
Samenvatting 
In deze financiële verantwoording gaan we per taakveld in op de besparingen en kosten die 
in 2016 en 2017 zijn gerealiseerd en de doorkijk naar 2018 en verdere jaren. Uit deze 
verantwoording blijkt dat de kost voor de baat uitgaat bij samenwerking. We zien dat we in 
2016 en 2017 meer kosten hebben gemaakt dan geraamd en dat de ingeboekte besparingen  
niet volledig zijn gerealiseerd. Bij de monitoring en rapportage aan de raad hebben we deze 
ontwikkeling al gemeld. Ook hebben we hierbij gemeld dat er diverse minder-meer 
(bedrijfseconomische) besparingen worden gerealiseerd. We investeren als vier gemeenten 
in nieuwe (wettelijke) kosten maar doen dat per saldo goedkoper dan als we dit als 
individuele gemeente zouden doen. In deze financiële verantwoording hebben we daarom de 
bedrijfseconomische besparingen ook zoveel mogelijk in beeld gebracht. 
 
We vatten de financiële verantwoording als volgt samen: 
 

 
 

 
 
De in de BC opgenomen kosten en besparingen leveren per saldo een nadeel op van had € 
210.000 waarbij het grootste nadeel zit in 2017. In de BC gingen we uit van een te realiseren 
besparing van € 107.000 terwijl we in de werkelijkheid € 93.500 hebben uitgegeven. Dit 
verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het niet halen van de ingeboekte besparingen. 
We moeten constateren dat het tempo waarin de besparingen gerealiseerd kunnen worden te 
optimistisch is ingeschat. Per taakveld wordt hier een toelichting op gegeven. 
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Door de kwartiermakers is realistisch gekeken naar de ingeboekte besparingen. We zien dat 
ook voor 2018 een deel van de besparingen nog niet kan worden gerealiseerd. Daarnaast is 
er een besparing in de BC juridisch ingeboekt die niet correct is. In de financiële 
verantwoording juridisch wordt deze aanname fout toegelicht. De overige besparingen 
worden meerjarig nog steeds als realiseerbaar ingeschat. De structurele kosten van de 
samenwerking liggen ook wat hoger dan in de BC geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de 
aanstelling van bovenlokale Ciso. Door de correctie van de BC juridisch en de hogere kosten 
daalt het resultaat van de samenwerking in 2021 van € 374.000 naar € 233.000. 
 

 

 
 
De in de BC ingeboekte besparingen worden niet volledig gehaald. Dit betekent echter niet 
dat de samenwerking geen kostenbesparingen oplevert. De grootste besparingen zitten in de 
minder-meer kosten of wel de bedrijfseonomische besparingen. Dit betekent dat we nieuwe 
taken gezamenlijk oppakken (Ciso – AVG) die voor de vier gemeenten gezamenlijk 
goedkoper zijn dan als we het alleen hadden moeten doen. Een ander voorbeeld is de 
aanbesteding van de huisadvocaat. We besparen 30% op het uurtarief. Maar kosten 
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jurdische ondersteuning staan veelal niet in de begroting geraamd (worden veelal in het jaar 
bijgeraamd) of worden ten laste van projecten gebracht. We kunnen dus geen budgetten 
aframen (budgettaire besparing) maar geven wel minder geld uit (bedrijfseconomische 
besparing). 
 
Al het vorenstaand samengevat leidt tot een terugverdientijd van 4,1 jaar. In de BC gingen we 
uit van een terugverdientijd van 2,6 jaar. 
 
 
Leeswijzer financiële verantwoording 
In deze financiële verantwoording wordt per taakveld ingegaan op het financiële resultaat. 
Zoals aangegeven vormen de businesscases (BC) de basis voor de K van kosten. De 
afgelopen twee jaar (in 2016 zijn ook al kosten gemaakt) constateren we dat er kosten 
worden gemaakt ter uitvoering van de BC maar ook kosten die behoren tot de reguliere 
bedrijfsvoering. Dit vergt enige toelichting. Taken die tot nu toe door de gemeente afzonderlijk 
zijn uitgevoerd worden nu gezamenlijk opgepakt. De kosten worden dan door één gemeente 
(opdrachtgever) gemaakt en via de verdeelsleutel verrekend. Aangezien de gemeenten deze 
taak al uitvoerde hebben ze hiervoor budget in de begroting. Maar omdat de kosten worden 
verrekend via de verdeelsleutel tellen ze mee met de uitvoering van de BC. Hierdoor nemen 
de kosten toe en daarmee neemt ook de terugverdientijd toe. Om een goed onderscheid te 
maken in uitvoering BC en reguliere bedrijfsvoering is de financiële verantwoording als volgt 
opgebouwd: 
 

BC taakveld Opgenomen is de tabel van de BC zoals vastgesteld in de 
bijlage 1 van de Regeling zonder Meer (collegebesluit april 
2016) 

Besparingen BC In de BC zijn (structurele) besparingen opgenomen. Hier 
wordt verantwoording afgelegd over de realisering van de 
besparingen en wordt tevens vooruitgekeken naar de 
taakstellingen voor de komende jaren. 

Kosten BC In de BC zijn kosten opgenomen. De werkelijke kosten 
worden afgezet tegen de ramingen in de BC, 

Kosten samenwerking 
buiten BC 

Er zijn kosten gemaakt die wel tot de samenwerking behoren 
maar niet waren opgenomen in de BC.  

Reguliere bedrijfsvoering Deze kosten vloeien voort uit het samen oppakken van 
bestaande taken waar veelal budgetten voor in de begroting 
zijn geraamd. 

Bedrijfseconomische 
besparingen 

Door samen te werken besparen we kosten. Dit betreft echter 
lang niet altijd besparingen op budgetten in de begroting 
(budgettaire besparing). Daarom vermelden we afzonderlijk de 
zogenaamde bedrijfseconomische besparingen. 

Voorstellen De BC’s zijn eind 2015 begin 2016 opgesteld. De wereld staat 
niet stil. Inzichten kunnen hierdoor veranderen. Waar dat van 
toepassing is wordt een voorstel geformuleerd tot bijstelling 
van de BC. 

Bijgestelde BC Per taakveld worden de bijgestelde BC gegeven. Bijstellingen 
op basis van: 

 De werkelijke kosten en besparingen 2016 en 2017 

 Voorstellen tot bijstelling BC 2018-2021 
Bij de bijgestelde BC geven we ook een fictief saldo indien de 
gerealiseerde bedrijfseconomische besparingen zouden 
worden meegerekend in de BC. 
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Financiële verantwoording taakveld juridisch 
 
Voor het taakveld juridisch is onderstaande businesscase vastgesteld: 

 

 
 
Besparingen BC 
 Besparingen op inhuur expertise 
In de BC zijn twee besparingen opgenomen. De besparing op inhuur expertise betreft 
enerzijds de inhuur van juridische capaciteit en anderzijds de externe juridische 
ondersteuning (advocaat). Bij financieel vertalen van de BC is een aanname fout gemaakt. 
De besparing die is opgevoerd betreft een raming van de budgetten die in de gemeentelijke 
begrotingen zijn opgenomen voor externe juridische capaciteit. Achteraf constateren we dat 
deze budgetten niet bij alle gemeenten aanwezig zijn maar dat het deels gaat om werkelijke 
uitgaven die worden gedaan voor juridische expertise maar die niet in de begroting zijn 
geraamd. Deze kosten worden veelal bijgeraamd dan wel gedekt ten laste van projecten. Er 
vindt dus geen feitelijke besparing plaats op de in de gemeentebegrotingen geraamde 
structurele budgetten. Door een gezamenlijke aanbesteding van de huisadvocaat worden er 
echter wel degelijk kosten bespaard. Zie hiervoor de toelichting bij bedrijfseconomische 
besparingen. 
 

Voorstel 
De besparing op inhuur expertise is op begrotingsbasis niet realiseerbaar. Wij stellen voor om 
besparing uit de bijgestelde businesscase te schrappen. 

 
 Besparingen op materiële budgetten 
De besparing op de materiële budgetten betreft het in de BC opgenomen voornemen om over 
te gaan op een lokale ombudsman. Dit besluit is ook genomen. De besparing is echter niet 
volledig gerealiseerd. Dit heeft drie oorzaken: 

 In de berekende besparing was onvoldoende rekening gehouden met de kosten van de 
lokale ombudsman. In de BC had € 16.500 in plaats van € 19.000 moeten zijn 
opgenomen. 

 De besluitvorming over en de aanstelling van een lokale ombudsman heeft in 2017 
plaatsgevonden. De besparing is dan ook pas  realiseerbaar vanaf 2018. 

 De gemeenteraad van Leusden heeft niet ingestemd met een lokale ombudsman. 
Leusden blijft gebruikmaken van de nationale ombudsman.  

De besparing komt hiermee op € 10.700 in plaats van € 19.000. Ten aanzien van deze 
besparing merken we nog op dat de feitelijke besparing altijd afhankelijk is van het aantal 
klachten dat de ombudsman voorgelegd krijgt. 
 
Kosten BC 
 Kennisbank/online werkomgeving 
In de BC zijn voor vier jaar middelen opgenomen voor het realiseren van den online 
werkomgeving en een kennisbank. Deze omgeving is gerealiseerd binnen SharePoint. 
Sharepoint biedt op dit moment nog niet de optimale werkomgeving en het gebruikersgemak 
die de juristen zich hadden voorgesteld. Vooralsnog handhaven we het budget voor de jaren 

BC Juridisch
Geraamde besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingen op formatie (hard) 0 0 0 0 0 0

Besparingen op inhuur expertise 0 17.000 35.000 52.000 70.000 70.000

Besparingen op materiele budgetten 0 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Totale besparing 0 36.000 54.000 71.000 89.000 89.000

Geraamde kosten

Kennisbank/ online werkomgeving 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0

Systeem bezwaarschriften 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Opleidingen 0 25.000 25.000 25.000 25.000 0

Totale kosten 0 45.000 45.000 45.000 45.000 10.000

Saldo BC (- is positief saldo) 0 9.000 -9.000 -26.000 -44.000 -79.000
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2018-2020 om zo nodig te investeren in verbetering van de software dan wel een 
goedwerkend alternatief te ontwikkelen. Het budget is voor vier jaar geraamd. Indien blijkt dat 
er geïnvesteerd zou moeten worden in nieuwe software zou dit structurele kosten met zich 
mee kunnen brengen. 
 
 Systeem bezwaarschriften 
Voor beroep- en bezwaarschriften is het workflow management systeem Octopus 
aangeschaft. Hiervoor is een structureel budget van € 10.000 opgenomen in de BC. De 
kosten voor het jaar van de implementatie (2017) bedragen € 16.260. De structurele kosten 
liggen echter lager dan het geraamde budget namelijk € 7.800.  
 
 Opleidingen 
Voor opleidingen is in de BC een budget van 4 x € 25.000 opgenomen. In 2016 is voor een 

training zelfsturing € 1.300 uitgegeven. In 2017 zijn geen kosten gemaakt. Door mee te liften 

met de trainingen van Nijkerk en gebruik te maken van interne trainers van Nijkerk zijn er 
geen verdere kosten gemaakt voor de training zelfsturing. Daarnaast is voor de gemeenten 
een incompanytraining algemene wet bestuursrecht georganiseerd. Aangezien de training 
door onze eigen juristen is gegeven zijn hier geen kosten aan verbonden. Met een deelname 
van 100 collega’s schatten we een besparing in van € 50.000 (afgezet tegen vergelijkbare 
trainingen in de markt). 
 
 Aanbesteding huisadvocaat 
In de BC is opgenomen dat er een aanbesteding voor de huisadvocaat wordt gedaan. 
Hiervoor zijn geen kosten geraamd. De aanbesteding is door een externe inkoper begeleid. 
De kosten hiervan bedroegen € 2.470. 
 
Bedrijfseconomische besparingen 
 Aanbesteding huisadvocaat 
In 2017 heeft er een aanbesteding van de huisadvocaat plaatsgevonden. Dit betekent dat 
voor alle juridische vragen en procedures één bureau wordt ingeschakeld met contractueel 
vastgelegde uurtarieven. Deze tarieven liggen lager dan de huidige tarieven die aan de 
diverse bureaus worden betaald. Duidelijk is dus dat de kosten van juridische ondersteuning 
significant lager worden. De kosten die gemaakt worden hebben echter veelal geen dekking 
binnen de gemeentebegrotingen. We kunnen dus alleen spreken van bedrijfseconomische 
besparingen. Om deze te kwantificeren hebben we gekeken naar de werkelijke kosten van de 
vier gemeenten over de afgelopen vijf jaar. Indien we hiervan een gemiddelde berekenen en 
deze afzetten tegen de uurtarieven in het nieuwe contract ontstaat het volgende beeld: 

 

30% van gemiddelde 
uitgaven 

Bunschoten 12.600 

Nijkerk 10.400 

Leusden 23.000 

Putten 5.800 

Totaal 51.800 
 
 Onderlinge juridische advisering 
In de aanloop naar de officiële start van de samenwerking heeft het team in 2016 reeds 
verschillende zaken voor elkaar opgepakt. In totaal was hiermee 72,5 uur gemoeid. In 2017 
bedroeg dit 11,5 uur. Oorzaken voor deze daling zijn de beperkingen qua huisvesting 
waardoor we meer afhankelijk zijn van digitale mogelijkheden in combinatie met het feit dat 
de portal nog niet optimaal functioneert. Ook is te zien dat door het ontstaan van vacatures de 
werkdruk is toegenomen en dat zorgt voor een meer intern gerichte blik. In 2018 willen we 
hier meer aandacht aan schenken. Verder zouden we graag zien dat de vacatures spoedig 
worden ingevuld. Onderlinge juridische advisering levert een bedrijfseconomische besparing 
op door lagere kosten detachering of een huisadvocaat. Indien er 100 uur advisering wordt 
uitgewisseld levert dit een bespring op van circa € 15.000 - € 20.000. Door genoemde 
oorzaken is deze besparing in 2017 niet volledig gehaald. Het is de ambitie om de onderlinge 
juridische advisering de komende jaren verder uit te bouwen. Hoewel dit niet leidt tot een  
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budgettaire besparing zullen we in de jaarverslagen de resultaten hierop monitoren en 
vertalen in een bedrijfseconomische besparing. 
 
 Digitalisering van regelgeving 
Sinds 1 januari 2011 zijn gemeenten verplicht om lokale regelgeving digitaal ter beschikking 
te stellen. Voor deze verplichting is de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) 
in het leven geroepen. Algemeen verbindende voorschriften moeten vanaf 1 januari 2014 in 
een elektronisch blad bekendgemaakt worden. Voor deze verplichting is de 
Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) in het leven geroepen. 
Het product Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties is samengevoegd tot het product 
DROP (DROP is de samenvoeging van CVDR en GVOP). Voor de verplichte 
werkzaamheden in het kader van DROP maakt de gemeente Bunschoten gebruik van de 
diensten van de SDU. In verband met het aflopen van de overeenkomst met de SDU heeft 
Bunschoten het initiatief genomen om te kijken of in BLNP verband tot een verbetert contract 
gekomen kan worden. Het initiatief heeft geleid tot een verbetert contract met de SDU. 
 
De bedrijfseconomische besparing t.o.v. de oude overeenkomst ziet er als volgt uit: 
 Leusden heeft een besparing op het tarief gerealiseerd van 26%.  De verwachting is dat 

op jaarbasis de gemeente Leusden een besparing zal realiseren van € 1.700. De totale 
besparing gedurende de looptijd van de overeenkomst (3 jaar) zal € 5.100 bedragen. 

 Bunschoten heeft een besparing op het tarief gerealiseerd van 20%. De verwachting is 
dat op jaarbasis de gemeente Bunschoten een besparing zal realiseren van € 1.200. De 
totale besparing gedurende de looptijd van de overeenkomst (3 jaar) zal € 3.600 
bedragen. 

 
De gemeente Nijkerk heeft nog een lopend contract met een andere dienstverlener. De 
gemeente Putten heeft gekozen om de huidige werkwijze niet te wijzigen. 
 
Bijstelling BC juridisch 
Indien we de realisatie 2016/2017 en de voorstellen tot bijstelling verwerken in de BC levert 
dit het volgende plaatje op: 

 
 
 De werkelijke besparingen en kosten komen in 2016 en 2017 uit € 11.030 meer kosten 

dan geraamd. 
 Door het vervallen van de budgettaire besparing op inhuur expertise is er voor de jaren 

2018-2020 per saldo geen besparing. In 2021 is een besparing van € 2.900. 
 Indien de bedrijfseconomische besparingen worden meegerekend levert de BC ICT een 

structurele besparing op van € 57.600. 

  

BC Juridisch werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingen op formatie (hard) 0 0 0 0 0 0

Besparingen op inhuur expertise 0 0 0 0 0 0

Besparingen op lokale ombudsman 0 0 10.700 10.700 10.700 10.700

Totale besparing 0 0 10.700 10.700 10.700 10.700

Kosten

Kennisbank/ online werkomgeving 1.300 0 10.000 10.000 10.000 0

Systeem bezwaarschriften 0 16.260 7.800 7.800 7.800 7.800

aanbesteding huisadvocaat 2.470

Opleidingen 0 0 25.000 25.000 25.000 0

Totale kosten 1.300 18.730 42.800 42.800 42.800 7.800

Saldo bijgestelde BC 1.300 18.730 32.100 32.100 32.100 -2.900

Saldo BC 0 9.000 -9.000 -26.000 -44.000 -79.000

afwijking BC 1.300 9.730 41.100 58.100 76.100 76.100

Bedrijfseconomische besparingen -7.000 -53.900 -54.700 -54.700 -54.700 -54.700

BC inclusief bedrijfseconomsche besp. -5.700 -35.170 -22.600 -22.600 -22.600 -57.600
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Financiële verantwoording taakveld HRM 
 
Voor het taakveld HRM is onderstaande businesscase vastgesteld: 

 

 
 
Besparingen BC 
 Besparingen op inhuur expertise 
De ingeboekte besparing van € 40.000 is in 2017 niet gehaald. De verschillende 
organisatorische ontwikkelingen, een tijdrovende implementatie van een nieuw 
softwarepakket, vacatures en arbeidsverzuim zijn hier met name debet aan. 
Structurele besparing wordt wel realistisch geacht omdat we mogelijkheden zien om 
individuele deskundigheid beter gezamenlijk in te zetten, waardoor kosten van externe 
expertise bespaard kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan betere benutting van 
aanwezige arbeidsjuridische kennis bij arbeidsrechtelijke kwesties welke bij alle 4 gemeenten 
voorkomen. In 2017 zijn we daar nog onvoldoende aan toegekomen; aan een startnotitie 
wordt thans gewerkt. 
Toekomstgericht verwachten we, mede als gevolg van You Force, een formatie reductie 
binnen met name het administratieve werk. Het efficiënt inzetten van de totale arbeidskracht 
zal ook toenemen nadat werkprocessen en arbeidsvoorwaarden in belangrijke mate zijn 
geharmoniseerd. 
 
Kosten BC 
 Inhuur expertise aanbesteding 
Voor de aanbesteding van het E-HRM pakket is expertise ingehuurd. Hiervoor is een budget 
geraamd van € 17.000. Met name in de concretiseringsfase bleek het nodig om meer gebruik 
te maken van de ingehuurde expertise. De totale kosten bedroegen € 34.700. 
 
 Implementatie E-HRM pakket 
Voor de implementatie van het E-HRM pakket is een budget geraamd van € 125.000. Een 
tweetal gemeente had hiervoor ruimte in het investeringsplan ad € 37.000 waardoor in de BC 
een bedrag van € 88.000 is opgenomen. Ten opzichte van de het geraamde budget ad  
€ 125.000 is € 81.300 uitgegeven.  
 
Kosten samenwerking buiten BC 
 HMR 2-daagse 
Naar aanleiding van gesprekken met de gemeentesecretarissen is er in 2017 ruimte geboden 
om met het gehele HRM-team 2 dagen extern na te denken over samenwerking en de 
benodigde mindset. De hechtere vorm van samenwerken en de werkdruk als gevolg van de 
implementatie van You Force maakten dat noodzakelijk. Met behulp van organisatie 
adviesbureau Aicon heeft dit in november 2017 gedurende 5 dagdelen plaatsgevonden (met 
enkele terugkomdagdelen in de maanden daarna). Gemeentesecretarissen zijn nauw bij dit 
proces betrokken geweest. Kosten komen voor gezamenlijke rekening.  
 
Bedrijfseconomische besparingen 
Het met elkaar meedenken wordt steeds meer gedaan doordat men elkaar meer opzoekt of 
daadwerkelijk meerdere dagen per week samen werkt op 1 locatie. Het uitwisselen van 
ervaring en kennis is natuurlijk opbouwend, en het elkaar helpen bij incidenten komt meer en 

BC HRM
Geraamde besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingen op formatie (hard) 0 0 0 0 0 0

Besparingen op inhuur expertise 0 40.000 40.000 40.000 67.000 67.000

Besparingen op materiele budgetten 0 0 0 0 0 0

Totale besparing 0 40.000 40.000 40.000 67.000 67.000

Geraamde kosten

Inhuur expertise aanbesteding 17.000 0 0 0 0 0

Implementatie E-HRM pakket 44.000 44.000 0 0 0 0

Totale kosten 61.000 44.000 0 0 0 0

Saldo BC (- is positief saldo) 61.000 4.000 -40.000 -40.000 -67.000 -67.000
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meer voor. Meerdere K's zijn hierbij gediend. Een concreet voorbeeld van een resultaat dat 
hierin is geboekt is de gezamenlijke inzet op de invoering van het IKB. 
 
Reguliere bedrijfsvoering 
 Licenties Raet 
Na een aanbesteding is Raet de leverancier geworden van het E-HRM pakket. De 
gemeenten hebben hiervoor budgetten in de begroting. Omdat de hoogte van de budgettaire 
ruimte per gemeente verschillend is ontstaan herverdeeleffecten. Deze waren ook al 
gesignaleerd in het collegevoorstel waarmee het besluit tot de aanbesteding is genomen. De 
resultaten per gemeente van de aanbesteding zijn als volgt: 
 

 Bunschoten Leusden Nijkerk Putten Totaal 

Licenties Raet 17.896 31.726 38.937 21.030 109.589 

Budget 15.000 21.000 27.000 34.000 97.000 

 2.896 10.726 11.937 -12.970 12.589 
 
Bijstelling BC HRM 
Indien we de realisatie 2016/2017 verwerken in de BC levert dit het volgende plaatje op: 
 

 
 
 De werkelijke kosten en besparingen 2016 en 2017 leveren per saldo een nadeel van 

€ 14.000 ten opzichte van de BC. 
 
  

BC HRM werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingen op formatie (hard) 0 0 0 0 0 0

Besparingen op inhuur expertise 0 0 40.000 40.000 67.000 67.000

Besparingen op materiele budgetten 0 0 0 0 0 0

Totale besparing 0 0 40.000 40.000 67.000 67.000

Kosten

Inhuur expertise aanbesteding 27.700 7.000 0 0 0 0

Implementatie E-HRM pakket 0 44.300 0 0 0 0

HRM 2-daagse 21.500

Totale kosten 27.700 51.300 0 0 0 0

Saldo bijgestelde BC 27.700 51.300 -40.000 -40.000 -67.000 -67.000

Saldo BC 61.000 4.000 -40.000 -40.000 -67.000 -67.000

afwijking BC -33.300 47.300 0 0 0 0

Bedrijfseconomische besparingen 0 0 0 0 0

BC inclusief bedrijfseconomsche besp. 27.700 51.300 -40.000 -40.000 -67.000 -67.000
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Financiële verantwoording taakveld Financiën 
 
Voor het taakveld Financiën is onderstaande businesscase vastgesteld: 
 

 
 
Besparingen BC 
 Besparingen op formatie 
In de BC is een besparing ingeboekt op de formatie van de financiële administratie. Wij 
achten deze besparing op termijn nog steeds realistisch maar het tempo waarin we deze 
ingeboekt hebben te ambitieus. Formatieve besparingen zijn te realiseren op het moment dat 
we de processen hebben geharmoniseerd. Dat kost meer tijd dan verwacht. Ook zijn de 
systeemtechnische randvoorwaarden om bij/voor een andere gemeente te werken nog niet 
optimaal. Wij willen de haalbaarheid van de besparing per jaar bekijken op grond van de 
vorderingen die we hebben gemaakt. De besparing voor 2018 wordt niet gerealiseerd. 
 

Voorstel 
De besparing op formatie voor 2018 wordt niet gerealiseerd. Wij stellen voor de besparing 
voor 2018 uit de bijgestelde businesscase te schrappen. 

 
 Besparingen op materiële budgetten 
De besparing op materiële budgetten betreft een besparing op de kosten van de financiële 
software en rapportagetool. De besparing op de kosten van Key2Financiën van structureel 
€ 35.000 is gerealiseerd. Voor de rapportagetool Cognos is een besparing van € 10.000 
ingeboekt. Deze bleek niet realiseerbaar vanwege licentie problemen die ook verband 
houden met de gekozen vorm van samenwerking (geen afzonderlijke juridische entiteit). 
 

Voorstel 
De besparing van € 10.000 op de financiële rapportagetool wordt niet gerealiseerd. Wij stellen 
voor de besparing wordt uit de bijgestelde businesscase te schrappen. 

 
Kosten BC 
 Begeleiding leverancier 
Voor de implementatie van K2F is een budget van € 50.000 geraamd. Enerzijds betreft dit 
consultancy uren van de leverancier en anderzijds hebben we dit budget ook ingezet voor 
inhuur ondersteuning voor het opstellen van een gezamenlijk rekeningschema. De totale 
kosten in 2016 bedroegen € 59.178. 
 
Kosten samenwerking buiten de BC 
 Fiscale advisering samenwerking 
Voor de samenwerking is gekozen voor de ‘Regeling zonder Meer’. In 2016 is voor € 9.117 
fiscale ondersteuning ingehuurd om te adviseren over de BTW/Vpb gevolgen van de 
samenwerking. 
 
 Azure cloudhosting 
De financiële applicatie K2F is bij de start van de samenwerking aangeboden via het 
serverpark van de gemeente Leusden. Licentietechnisch is dit niet toegestaan, hiervoor 
zouden we een aparte vijfde gemeente licentie moeten kopen. Dat is een dure oplossing. In 
2017 is daarom een collegebesluit genomen om over te gaan tot licentietechnische 

BC Financiën
Geraamde besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingen op formatie (hard) 0 0 48.500 97.000 97.000 97.000

Besparingen op inhuur derden 0 0 0 0 0 0

Besparingen op materiele budgetten 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Totale besparing 0 45.000 93.500 142.000 142.000 142.000

Geraamde kosten

Begeleiding leverancier 50.000 0 0 0 0 0

 Totale kosten 50.000 0 0 0 0 0

Saldo BC (- is positief saldo) 50.000 -45.000 -93.500 -142.000 -142.000 -142.000
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toegestane cloudhosting bij een derde partij. Dit brengt echter niet in de BC geraamde 
structurele kosten van € 30.000 met zich mee. 
 
Bedrijfseconomische besparingen 
In 2017 is bij ziekte en vacatures onderlinge ondersteuning verleend. Dit levert een fictieve 
besparing van niet ingehuurd personeel ad € 16.000. 
 
In 2017 heeft een gezamenlijke aanbesteding van de WA-verzekering plaatsgevonden. Dit 
leverde een structurele besparing op van € 51.000. Hoewel deze besparing ook grotendeels 
wordt veroorzaakt door marktwerking is het ons inziens ook deels een resultaat van de 
samenwerking. 
 
Reguliere bedrijfsvoering 
 Licenties K2F 
Bij de besparingen op de materiële budgetten is vermeld de lagere kosten voor K2F. De 
kosten voor de licenties K2F zijn niet opgenomen in de BC. De gemeenten hebben hiervoor 
budget in hun bestaande begroting. In het contract dat met de leverancier is gesloten is de 
besparing op zich gerealiseerd. Wel zijn we geconfronteerd met extra kosten zoals 
aanpassing vernieuwing BBV en Vpb die nog niet in beeld waren bij het besluit tot keuze voor 
K2F. Per saldo betekent dit een hogere last van € 15.300. Deze kosten hadden de 
gemeenten ook gehad zonder samenwerking en rekenen we derhalve tot de reguliere 
bedrijfsvoering. De totale kosten licenties K2F voor de vier gemeenten bedroegen € 126.900. 
 
 Overige kosten 
In 2016 en 2017 zijn diverse kosten gemaakt binnen de samenwerking die behoren tot de 
reguliere bedrijfsvoering. Het gaat hier om inhuur van consultancy en aanschaf van 
readsoftware. Het gaat totaal om € 37.400. 
 
 
Bijstelling BC Financiën 
Indien we de realisatie 2016/2017 en de voorstellen tot bijstelling verwerken in de BC levert 
dit het volgende plaatje op: 
 

 
 
 De werkelijke kosten en besparingen over 2016/2017 leveren per saldo ten opzichte van 

de BC en nadeel op van € 51.925 op. 
 Door het vervallen van een ingeboekte besparing van € 10.000 en de kosten voor 

cloudhosting ad € 30.000 neemt het positieve resultaat van de BC af met € 40.000. 
 Indien de bedrijfseconomische besparingen worden meegerekend levert de BC ICT een 

structurele besparing op van € 153.000. 

BC Financiën werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Geraamde besparingen 0 0 0 97.000 97.000 97.000

Besparingen op formatie (hard) 0 0 0 0 0 0

Besparingen op inhuur derden 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

Besparingen op materiele budgetten 0 35.000 35.000 132.000 132.000 132.000

Kosten

Geraamde kosten 0 0 0 0 0

Begeleiding leverancier 59.178

Overige kosten 9.117 23.630 30.000 30.000 30.000 30.000

 Totale kosten 68.295 23.630 30.000 30.000 30.000 30.000

Saldo bijgestelde BC 68.295 -11.370 -5.000 -102.000 -102.000 -102.000

Saldo BC 50.000 -45.000 -93.500 -142.000 -142.000 -142.000

afwijking BC 18.295 33.630 88.500 40.000 40.000 40.000

Bedrijfseconomische besparingen -16.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000

BC inclusief bedrijfseconomsche besp. 68.295 -27.370 -56.000 -153.000 -153.000 -153.000
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Financiële verantwoording taakveld ICT 
 
Voor het taakveld ICT is onderstaande businesscase vastgesteld: 
 

 
 
Besparingen BC 
 Besparingen op formatie 
Van de formatiewinst voor 2018 van € 90.000 is vanaf de start van de samenwerking  
€ 30.000 gerealiseerd en € 60.000 nog niet. De veronderstelde formatiewinst is niet gehaald 
omdat bij de diverse gemeenten nog geen stappen konden worden gemaakt winst te boeken 
op harmonisatie en standaardisatie van oplossingen. In plaats van dat het beheer is 
teruggelopen is er sprake van een groei in het beheer. Nieuwe taken en met name de 
transities in het sociaal domein vragen meer beheer en data-analyse. We hopen in 2018 
stappen te maken op het gebied van de KA en de gezamenlijke helpdesken. Daar liggen 
kansen voor formatiewinst. We verwachten dat de besparing van € 60.000 in 2018 nog niet 
gerealiseerd kan worden. 
 

Voorstel 
De besparing op formatie voor 2018 wordt niet gerealiseerd. Wij stellen voor de besparing 
voor 2018 uit de bijgestelde businesscase te schrappen. 

 
 Besparing op inhuur derden 
In de BC is een besparing op inhuur derden ingeboekt. Deze is budgettair gezien niet 
gerealiseerd. Dat wil zeggen dat de hoogte van inhuur bij de vier gemeenten per saldo geen 
besparing van € 20.000 heeft opgeleverd. Wel heeft Bunschoten ondersteuning gelevert aan 
Putten in vorm van een ICT projectleider. Hiermee heeft Putten circa € 17.000 aan 
inhuurkosten uitgespaard. 
 
 Besparing op materiële budgetten 
Op een aantal gebieden levert de samenwerking besparingen op.  
Door licentiebundeling besparen Bunschoten en Nijkerk kosten op Oracle en cognos licenties. 
Dit levert een structurele besparing op van € 30.000.  
We gaan groeien naar een geïntegreerde gezamenlijke helpdesk. Hierbij is gekozen voor de 
gezamenlijke aanschaf van de applicatie Topdesk. Ook hier wordt door licentiebundeling een 
besparing gerealiseerd van € 20.000. In 2018 gaan we bezien of deze besparingen ook 
budgettair gerealiseerd kunnen worden of dat het bedrijfseconomische besparingen. We 
verwachten echter dat de taakstelling van € 21.000 gerealiseerd kan worden. 
 
Kosten BC 
 Informatiebeleid 
Eén van de eerste initiatieven in de samenwerking was het opstellen van een gezamenlijk 
informatiebeleid. Hiervoor is € 20.000 in de BC geraamd. Het informatiebeleid is opgesteld 
met externe ondersteuning. Tevens is het kernteam op diverse onderwerpen extern 
ondersteund. Ook is er een workshop i-landschap BLNP georganiseerd. In 2016 en 2017 is 
hiervoor in het totaal € 41.110 uitgegeven. 
 
 Bovenlokale Ciso 

BC ICT
Geraamde besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingen op formatie (hard) 30.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Besparingen op inhuur derden 20.000 0 0 0 0 0

Besparingen op materiële budgetten 0 10.000 21.000 21.000 21.000 21.000

Totale besparing 50.000 100.000 111.000 111.000 111.000 111.000

Geraamde kosten

Informatiebeleid 20.000 0 0 0 0 0

Informatiebeveiliging 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

 Totale kosten 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Saldo BC (- is positief saldo) -30.000 -75.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000



 
12 

In de BC is opgenomen dat op basis van het gezamenlijke informatiebeveilingsbeleid een 
coördinerende bovenlokale Ciso wordt aangesteld. Hiervoor is in de BC 0,3 fte geraamd. In 
april 2017 is het gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid vastgesteld. Besloten is tot 
aanstelling van een bovenlokale Ciso voor 0,7 fte. Dit is op zich 0,4 fte meer dan in de BC 
maar in het collegebesluit is aangegeven dat door de gezamenlijke aanpak een 
bedrijfseconomische besparing van 1,4 fte is gerealiseerd. De kosten van de bovenlokale 
Ciso bedragen € 50.000. 
 
Kosten samenwerking buiten de BC 
 Impact analyse Geo-informatie 
Er is een impactanalyse gemaakt voor de mogelijkheden van samenwerking in het GEO-
domein. De analyse is uitgewerkt en biedt kansen samen op te trekken voor de uitwerking 
van de omgevingswet en dan met name voor de aspecten die met informatiemanagement te 
maken hebben. Er komt een landelijke digitale structuur (DSO) waar grote kansen liggen in 
BLNP verband. De kosten ad € 3.397 waren niet opgenomen in de BC. 
 
Bedrijfseconomische besparingen 
Binnen het taakveld ICT is een aantal bedrijfseconomische besparingen te melden: 
 De hiervoor gemelde bovenlokale Ciso levert een minder-meer besparing op. Indien we 

als gemeenten individueel de informatieveiligheid zouden organiseren moeten we in 
totaal 3,5 fte investeren. Door de gezamenlijke aanpak investeren de gemeenten 1,4 fte 
binnen de eigen gemeente en 0,7 fte in een bovenlokale Ciso. Per saldo levert dit een 
bedrijfseconomische besparing op van € 90.000. 

 Eenzelfde bedrijfseconomische besparing als bij de Ciso wordt in 2018 gerealiseerd bij de 
aanstelling van een bovenlokale Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De 
besparing is in het collegebesluit berekend op € 36.000. Daarnaast is in het kader van de 
AVG door BMC een inventarisatie uitgevoerd. Door dit gezamenlijk te doen is € 4.400 
bespaard. 

 
Reguliere bedrijfsvoering 
 Uitvoeren IT-audit 
De wettelijke verplichte ENSIA audit is in 2017 gezamenlijk uitgevoerd. De kosten hiervoor 
bedroegen € 4.000. Binnen de gemeentebegrotingen is hiervoor budget beschikbaar. Door de 
audit gezamenlijk uit te voeren is ook € 4.000 bespaard. 
 
Bijstelling BC ICT 
Indien we de realisatie 2016/2017 en de voorstellen tot bijstelling verwerken in de BC levert 
dit het volgende plaatje op: 
 

 
 

BC ICT werkelijk werkelijk prognose prognose prognose prognose

Besparingen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Besparingen op formatie (hard) 30.000 30.000 30.000 90.000 90.000 90.000

Besparingen op inhuur derden 0 0 0 0 0 0

Besparingen op materiële budgetten 0 0 21.000 21.000 21.000 21.000

Totale besparing 30.000 30.000 51.000 111.000 111.000 111.000

Kosten

Informatiebeleid 23.470 17.640 0 0 0 0

Informatiebeveiliging 0 43.838 50.000 50.000 50.000 50.000

Impact analyse geo-informatie 3.397

 Totale kosten 23.470 64.875 50.000 50.000 50.000 50.000

Saldo bijgestelde BC -6.530 34.875 -1.000 -61.000 -61.000 -61.000

Saldo BC -30.000 -75.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000

afwijking BC 23.470 109.875 85.000 25.000 25.000 25.000

Bedrijfseconomische besparingen -134.400 -126.000 -126.000 -126.000 -126.000

BC inclusief bedrijfseconomsche besp. -6.530 -99.525 -127.000 -187.000 -187.000 -187.000
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 De werkelijke kosten en besparingen over 2016/2017 leveren per saldo ten opzichte van 
de BC en nadeel op van € 133.345 op. 

 Het structurele saldo van de bijgestelde BC komt uit op een besparing van € 61.000. Dit 
is € 25.000 lager dan in de BC. 

 Indien de bedrijfseconomische besparingen worden meegerekend levert de BC ICT een 
structurele besparing op van € 187.000 

 


