
 

Rondvragen Sterk Woerden commissie welzijn 7 februari 2018 
 
Vragen Cumulus 
  
1. Wat zijn de aanvankelijk begrote totale kosten voor Cumulus?  

2. Wat zijn de tot nu toe uitgegeven kosten voor Cumulus  

3. Wat is het begrote eindtotaal voor Cumulus c.q. is er überhaupt een eindtotaal te geven?  
 
Antwoorden 

1. In de raadsinformatiebijeenkomst van 11 januari 2018 hebben wij aangegeven dat wij we een 
aantal soorten kosten onderscheiden. De bouw-, implementatie- en beheerkosten. Voor de 
bouwkosten is een bedrag van € 175.000 ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de 
Inwonercloud, en daarmee Cumulus. In de raadsinformatiebrief 16r.00769 is vermeld dat de 
geschatte kosten voor de ontwikkeling van Cumulus zijn: € 145.000. (Pagina 15, notitie 
‘Mensen Eerst! Ook digitaal’). We hebben er voor gekozen om Cumulus zelf te laten 
ontwikkelen, om een aantal doelen te bereiken. We willen dat de inwoner regie kan hebben 
over zijn gegevens bij  WoerdenWijzer. We willen transparantie en een flexibel systeem. Om 
daarmee ook de juiste bestuurs- en managementinformatie te kunnen te krijgen.  
 

2. Voor het bouwen van de software is uiteindelijk een investering gedaan van €139.827 en zijn 
we dus binnen de geschatte kosten gebleven. Dit is inclusief de 1

e
 fase met Gemmbox en de 

desinvestering ivm het overstappen naar een andere software maker: Company X.  
 

3. De volgende fase is de implementatiefase. In deze fase wordt het systeem ingericht naar onze 
wensen. In Cumulus hebben wij hier veel flexibiliteit. In de situatie dat we toch bij ons huidige 
systeem zouden blijven, zouden we ook investering moeten doen op deze inrichting. Maar 
hier zou wel minder flexibiliteit zijn omdat we geen eigenaar zijn van deze software. Voor het 
inrichten van Cumulus is een bedrag van € 108.220 begroot voor de projectkosten. De 
verwachting is dat wij hiermee Cumulus kunnen implementeren. 

 
Aanvullend: de beheerkosten 
De investering die is gedaan willen wij terug verdienen door dat andere gemeenten gaan meedoen 
met Cumulus en daarin ook gaan mee betalen. Er wordt gedacht aan een eenmalige instapfee, naast 
de jaarlijkse kosten voor het beheer van de software. Op het moment dat er één gemeente al meedoet 
met Cumulus, zijn de structurele kosten lager ten opzichte van de kosten wanneer wij bij Centric 
blijven. 
 

 
1. Welk percentage van de facturen over 2017 is door Woerden ontvangen op dit moment? 
U heeft van ons in oktober 2017 een prognose jeugd ontvangen. In die verwachting was ook een 
inschatting verwerkt van de nog te ontvangen declaraties/facturen.  
 
Het aantal nog te ontvangen declaraties/facturen is niet te zeggen. Reden hiervoor is dat de aantallen 
declaraties/facturen  per jaar zeer uiteen lopen. Bovendien fluctueert de factuurwaarde van een 
enkele factuur tussen de €100 euro en €200.000. Voor het beantwoorde van uw vraag is de 
factuurwaarde een betere maatstaf.  
 
De geprognotiseerde factuurwaarde is berekend aan de hand van het aantal beschikte voorzieningen 
vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs van zo’n voorziening. Daarnaast is, op basis van historische 
gegevens, een aanname gedaan voor de aanwas van het aantal voorzieningen die nog niet beschikt 
zijn.  
  
Op basis van de laatst gecommuniceerde prognose jeugd in november 2018 is 75% van de geschatte 
kosten voor jeugdzorg gedeclareerd (peildatum 6 februari 2018).  
  
2. Wat is het totaalbedrag van de tot nu toe ontvangen facturen? 
Totaal bedrag van facturen voor Jeugd op 6 februari 2018 is  €6.742.000  
 
3. Wat is het begrote bedrag?  
Voor jeugd is in 2017 € 6.843.000 begroot.  
 



 

  
4. Wat is het verwachte tekort voor de jaarrekening?  
Wij zijn nu bezig de jaarrekening 2017 op te maken inclusief de verplichtingen. In de maartbrief krijgt 
de meest recente stand van zaken en in de jaarrekening 2017 de definitieve balans. Tussendoor 
geven wij geen tijdelijke resultaten. 
 

 
Vragen: 

1. Klopt het dat de informatie uit de RIB in Oudewater afwijkt van de informatie verstrekt aan 
de raad van Woerden voor wat betreft het ambitieniveau versus wettelijke 
taken/ziekte/capaciteitstekort?  

2. Als er sprake van wettelijke taken is, waarom wordt Oudewater dan niet conform 
verdeelsleutel aangeslagen voor deze taken?  

 
Antwoord 
Ad 1)  
Nee. De informatie wijkt niet af. De claim voor de 6 fte (3 structureel en 3 incidenteel) wordt ingezet 
voor Woerden voor de wettelijke taken en realisatie van programma 3. Wij begrijpen wel de eventuele 
verwarring die kan ontstaan over de gehonoreerde claim van 6 fte en de RIB  met bijgevoegde bijlage 
die aan de raad van Oudewater is toegestuurd.  
 
De inzet voor Woerden en Oudewater is structureel in evenwicht. De basis is daarbij 1/6 voor 
Oudewater en 5/6 voor Woerden. De beleidskeuzes en bijbehorende werkzaamheden voor Woerden 
en Oudewater verschillen. Het team beleid wil dit maatwerk blijven bieden. De verdeelsleutel wordt 
dus gehanteerd op het niveau van het team beleid en niet de individuele activiteiten en projecten. De 
teammanager beleid  verdeelt de capaciteit. Voor meerwerk worden aparte afspraken gemaakt. 
 
Oudewater heeft de capaciteit voor beleidscoördinatie in 2016 uitgebreid . Voor Woerden hebben we 
met de aanvraag voor extra beleidscapaciteit van  3 fte structureel voor programma 3 een 
vergelijkbare actie gedaan. De structurele verhouding tussen Woerden en Oudewater is  17,7 fte en 
3,3 fte. Samenvattend betaald Woerden 84 % en Oudewater 16 % van de loonkosten. De verdeling op 
basis van 5/6-1/6  is  83% en 17%. De verdeling is dus structureel in evenwicht. De incidentele 
beleidscapaciteit van 3 fte  is alleen bedoeld en beschikbaar voor de gemeente Woerden voor de 
realisatie van de in de programma 3 genoemde transformatie 
 
Ad 2) De afgesproken verdeelsleutel is gehanteerd. 
 
Vraag: 
Hoe is het mogelijk dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met onze samenwerkingspartner 
Oudewater?  
 
Antwoord:  
Er is niet onzorgvuldig omgegaan met onze samenwerkingspartner Oudewater. Vanaf najaar 2016 
hebben wij de oplopende administratieve lasten geconstateerd en zijn we in gesprek gegaan met het 
de gemeentesecretaris van Oudewater. Op 21 februari 2017 is het college geïnformeerd en in het 
forum van maart 2017 heeft de wethouder van Oudewater de raad geïnformeerd. Gekozen is voor 
kostendeling o.b.v. nacalculatie. Om die reden heeft de definitieve berekening onlangs plaats 
gevonden.   


