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Vliegenthart, Onno

Van: Vliegenthart, Onno

Verzonden: donderdag 13 juni 2019 13:36

Aan: 'Jan-Hubert van Rensen'

CC: Barneveld, Wilfred van

Onderwerp: Beantwoording vragen Inwonersbelangen over kostenverdeling DVO

Beste Jan-Hubert, 

 

Hieronder de beantwoording van de vragen over de DVO, met dank aan concerncontroller Wilfred van Barneveld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14. 3447 GR Woerden 

T 0348 - 428 619 | E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

 

 

 

Ik wil graag in de volgende auditcommissie de kostenverdeling van de organisatie tussen Oudewater en Woerden 

financieel technisch willen behandelen. Dit naar aanleiding van de beantwoording op de artikel 42 vragen daarover. In 

de beantwoording lijken de kosten en investeringen door elkaar te lopen: “Kortom; Woerden is verantwoordelijk voor 

kosten gerelateerd aan investeringen ten behoeve van organisatieontwikkeling, tenzij hierover specifieke, afwijkende 

afspraken met de gemeente Oudewater worden gemaakt. Daar staat tegenover dat baten voortkomend uit een 

investering in een organisatieontwikkeling ook ten goede komen aan de gemeente Woerden.”  

 

Financieel technisch gezien worden er helemaal geen kosten gemaakt bij het laatste besluit over de organisatie-

ontwikkeling. De ruim 1,5 miljoen die nu uitgetrokken wordt voor de organisatieontwikkeling wordt niet geactiveerd 

en vervolgens afgeschreven over een aantal jaren. Was dit wel het geval zou er sprake zijn van jaarlijkse 

(afschrijvings-) kosten. De uitgaven aan de organisatieontwikkelingen komen in een keer ten laste van de algemene 

reserve. 

 

Wat ik graag wil bespreken in een volgende auditcommissie: 

• Wat zijn de bepalingen hierover in de dienstovereenkomst?  

Antwoord: zoals aangegeven is afgesproken dat Woerden kostenvoordelen mag behouden. Dit wil zeggen dat 

Oudewater het vaste bedrag plus jaarlijkse indexatie blijft betalen ook als Woerden de dienstverlening feitelijk 

goedkoper kan organiseren door te investeren in efficiency. Oudewater heeft geen zeggenschap over de 

ambtelijke organisatie en kan onder de huidige afspraken niet gevraagd worden mee te betalen aan 

investeringen in de organisatie. Dan zal Oudewater ook zeggenschap over de wenselijkheid van de investeringen 

moeten krijgen. 

 

Mocht Oudewater extra diensten willen afnemen dan komen Woerden en Oudewater een prijs overeen die 

Oudewater voor deze extra diensten moet betalen. 

• Gaat het hier om kosten, investeringen, eenmalige financiering uit de algemene reserve en zijn de afspraken 

hierover eenduidig? 

Dit moet los gezien worden van de wijze van financiering en technische administratieve verwerking in de 

financiële administratie van de uitgaven die worden gedaan om besparingen te realiseren. Woerden dient voor 

uitgaven ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie zelf af te wegen of de kosten opwegen tegen de 

baten.  

• Wat is het totale voordeel dan wel nadeel per jaar over de jaren 2014-2018 voor de gehele organisatie? 

Inclusief de initiële uitgaven van ruim een miljoen bij de start, financiering van organisatieontwikkeling uit de 

algemene reserve, investeringen in de automatisering, etc. 
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Deze vraag is lastig te beantwoorden omdat niet alle voordelen zijn te kwantificeren. Bovendien zijn bijvoorbeeld 

investeringen in ICT nodig om de ICT-voorziening op pijl te houden en te moderniseren. Bovendien is de trend dat 

ICT-kosten vaak bovengemiddeld stijgen omdat organisaties moeten investeren om de dienstverlening te 

verbeteren en toegankelijker te maken.  

 

De kosten zijn wel inzichtelijk te maken maar de baten zijn lang niet altijd te kwantificeren.  

 

Dit om duidelijk te krijgen of er juist gehandeld is, danwel interpretatie mogelijk blijft.  

Vervolgens kan de politieke vraag aan de orde komen of er aanpassingen nodig zijn dan wel wenselijk zijn in 

toekeningssystematieken. Dat laatste zal dan natuurlijk geagendeerd moeten worden in de politieke avonden, etc.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jan-Hubert 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Onno Vliegenthart | raadsadviseur | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14. 3447 GR Woerden 

T 0348 - 428 619 | E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

 


