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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
29 juni 2016

Van:

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2015
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het AB stelt conform artikel 34, lid 3, van de WGR, de jaarrekening vast
over het voorafgaande jaar. Het DB stuur conform artikel 34, lid 4 WGR,
de jaarrekening van het voorafgaande jaar binnen twee weken na
vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli naar Gedeputeerde Staten.
Met het vaststellen van de jaarrekening 2015 wordt impliciet decharge
verleend aan uw DB. De jaarrekening 2015 is in concept gereed en door
de accountant gecontroleerd. Er is sprake van een goedkeurende
verklaring, zowel op het gebied van rechtmatigheid als getrouwheid. Een
rapport van bevindingen van de accountant ligt ter inzage bij de
directiesecretaris.

Voorstel:

1. De jaarrekening 2015 vaststellen;
2. Het resultaat 2015 ad € 30.681 toe te voegen aan de algemene
reserve.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
- concept-jaarrekening 2015;
- rapport van bevindingen behorende bij de jaarrekeningcontrole
door de accountant en de controleverklaringen;
- plan van aanpak adviezen accountantsverslag 2015.
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Inleiding:
 In artikel 34, lid 3 van de WGR staat vermeld dat het AB de jaarrekening van het voorafgaande jaar
vaststelt.
 In artikel 34 lid 4 van de WGR staat vermeld dat het DB de jaarrekening van het voorafgaande jaar
binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli toezendt aan de gedeputeerde
staten.
Centrale vraag:
 Stelt uw AB voorliggende concept-jaarrekening 2015 vast?
 Stemt uw AB in met de resultaatbestemming: het resultaat 2015 ad € 30.681 toe te voegen aan de
algemene reserve?
Oplossingsrichting(en):
Jaarverslag en jaarrekening
De jaarrekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt per programma
teruggekeken op gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2015 en verantwoording afgelegd aan de hand van
teksten uit de begroting. De jaarrekening gaat in op de financiële aspecten van de uitvoering van het beleid
in 2015. Daarna volgend de paragrafen.
Jaarrekening 2015
 De jaarrekening is in concept gereed en besproken in het DB. Bijgaand treft u deze aan.
 De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 30.681. In hoofdstuk 2 van de rekening treft u een
toelichting hier op aan.
 De controle door de accountant heeft plaatsgevonden. Het rapport van bevindingen ligt ter inzage bij
de directiesecretaris. Van de accountant is een goedkeurende verklaring ontvangen, zowel op gebied
van rechtmatigheid als getrouwheid.
Financiën:
Voorgesteld wordt het saldo ad € 30.681 toe te voegen aan de algemene reserve van € 100.000. Op deze
manier wordt het nieuwe saldo van de algemene reserve € 130.681.
Onderbouwing voorgestelde resultaatbestemming
Het huidige saldo van de algemene reserve bedraagt € 100.000. Bij de aanbieding van de jaarrekening 2014
is besloten een deel het resultaat (€ 100.000) van het resultaat 2014 van het programma Omgevingsdienst
als buffer te reserveren, om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. In het bedrijfsplan
OD is vastgesteld dat de algemene reserve voor het programma Omgevingsdienst maximaal € 100.000 mag
bedragen.
Door de toevoeging van het programma Sociaal Domein per 1 januari 2016 is het gewenst om in de
algemene reserve ook een bedrag op te nemen voor het programma Sociaal Domein. Het programma
Sociaal domein heeft op dit moment (2016) geen weerstandscapaciteit. Derhalve wordt voorgesteld om het
resultaat 2015 ad € 30.681 als buffer te reserveren in de algemene reserve voor het programma Sociaal
domein om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen.
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Risico’s
N.v.t.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats na de vaststelling van deze jaarrekening.
Voorstel:
1. De jaarrekening 2015 vaststellen;
2. Het resultaat 2015 ad € 30.681 toe te voegen aan de algemene reserve.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
vaststelling jaarrekening 2015

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
1. De jaarrekening 2015 vast te stellen;
2. Het resultaat 2015 ad € 30.681 toe te voegen aan de algemene reserve.

De voorzitter,

De directie,
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Plan van aanpak adviezen accountantsverslag 2015

Directie SC MER
2-6-2016

1. Inleiding
Het accountantsverslag 2015 bevat enkele adviezen van de accountant. Deze adviezen zijn te vinden in de
hoofdstukken ‘De uitkomsten van onze jaarrekeningcontrole’ (p. 9 en 10) en ‘De interne beheersing bij uw
gemeenschappelijke regeling’ (p. 13 en 14) van het accountantsverslag en worden hieronder letterlijk
herhaald. Per advies is aangegeven op welke wijze en wanneer het is of wordt opgepakt. Daarna volgt
capaciteit en kosten en afgesloten wordt met een samenvattend overzicht.

2.1 Aanbestedingen
Advies
“Om de rechtmatigheid van de kosten te waarborgen dient er vervolg gegeven te worden aan het
aanbestedingsbeleid van de gemeente Echt-Susteren. Tijdens de interim-controle hebben wij een controle
uitgevoerd op de interne controlewerkzaamheden rondom aanbestedingen. Hierbij heeft u alleen een
oordeel gevormd over de Europese aanbestedingen, maar niet de werken, leveringen en diensten die onder
deze drempelbedragen vallen. Om de rechtmatigheid met betrekking tot aanbestedingen onder deze
drempelbedragen te waarborgen adviseren wij ook deze in de interne controle mee te nemen voor de
komende jaren. Overigens merken wij op dat adequaat gevolg is gegeven aan dit controlepunt ten aanzien
van de jaarrekeningcontrole 2015.”
Aanpak
Bij de jaarrekeningcontrole 2015 is door de accountant een aanvullende interne controle uitgevoerd.
Elk jaar wordt een plan voor de interne controle opgesteld. Het plan interne controle GR MER 2016 moet nog
worden opgesteld en vastgesteld. Dat gebeurt in de zomer van 2016. In dat plan zal het advies van de
accountant worden verwerkt. Kortom, met ingang van 2016 maken niet alleen de Europese aanbestedingen
structureel onderdeel uit van onze interne controle, maar ook de werken, leveringen en diensten onder de
drempelbedragen.
2.2 Prestatielevering bij inkopen
Advies
“Om voldoende zekerheid te krijgen over de betrouwbare en rechtmatige verwerking en betaling van de
inkoopfacturen, heeft uw interne controlefunctionaris van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Ten tijde van de interim-controle hebben wij
geconstateerd dat er geen sprake is van een controle op de prestatielevering van de inkoopfacturen.
Daarmee kan de betrouwbaarheid en rechtmatige verwerking van de inkoopfacturen niet worden
vastgesteld. Wij adviseren u deze controlewerkzaamheden te verankeren in uw interne
controlewerkzaamheden die u de komende jaren verricht. Voor 2015 zijn deze controlepunten na de interimcontrole als nog uitgevoerd, om een voldoende oordeel hierover te kunnen krijgen.”
Aanpak
Begin 2016 is door het DB de budgethoudersregeling vastgesteld. De regeling draagt bij aan de controle op
de prestatielevering van de inkoopfacturen, want er zijn niet alleen regels in opgenomen over budgetbeheer.
Budgethouders en beheerders kunnen ook bestellers aanwijzen. De besteller geeft de akkoordverklaring
door middel van een paraaf op een factuur op de geleverde prestatie ten behoeve van de budgetbeheerder
c.q. budgethouder. De implementatie van de budgethoudersregeling verdient nog enige aandacht. De
taakvolwassenheid van budgethouders, -beheerders en bestellers is onderdeel van de going concern van ons
Servicecentrum in 2016 en verder.
In het plan interne controle GR MER 2016 zal een steekproef met betrekking tot prestatielevering bij inkopen
worden opgenomen.
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2.3 Lonen en Salarissen
Advies
“Wij hebben tijdens onze controlewerkzaamheden de aansluiting gecontroleerd tussen de
salarisadministratie en de financiële administratie. Hierbij zijn wij tot een verschil gekomen ad € 12.819,
waarbij wij constateren dat de salariskosten voor dit bedrag hoger zijn dan in de financiële administratie is
verwerkt. Wij komen daarbij tot de conclusie dat de kosten in de jaarstukken van dit bedrag te laag zijn
verantwoord. Wij adviseren u dit aansluitingsverschil in kaart te brengen en ervoor zorg te dragen dat beide
administraties in 2016 op elkaar aansluiten zodat alle kosten juist worden verwerkt.”
Aanpak
De beheerders van de salarisadministratie (PIMS) en de financiële administratie (Key2Finance) zullen het
aansluitingsverschil in kaart brengen. Uiterlijk in juni 2016 lopen deze administraties 1 op 1 en sluiten ze
100% op elkaar aan.
2.4 Verordening 212
Advies
“De verordening 212 van Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER vereist dat er sprake dient te
zijn van een nota vaste activa en een nota reserves en voorzieningen. Wij merken op dat dit beleid formeel
gezien nog niet aanwezig en vastgesteld is door het bestuur. Vanuit dit kader adviseren wij u in 2016 gevolg
te geven hieraan en formeel beleid op te stellen.”
Aanpak
De verordening 212 is de ‘Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER’ die op 22 oktober 2013
door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.
Het ontbreken van een nota vaste activa en een nota reserves en voorzieningen is tot nu toe gecompenseerd
door beschrijvingen over vaste activa en reserves en voorzieningen in de begrotingen en jaarrekeningen.
Deze beschrijvingen voldoen aan hetgeen volgende de verordening in de betreffende nota’s zou moeten
worden opgenomen. Gelet op het aantal vaste activa op dit moment (enkel de auto’s van de afdeling
Omgevingsdienst) en het aantal reserves en voorzieningen op dit moment (3) is dat een efficiënte oplossing.
Het Servicecentrum is nog in ontwikkeling en tot april 2017 o.a. voor de financiële bedrijfsvoering afhankelijk
van de deelnemende gemeenten. Vanaf het moment dat de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken
financiën, HRM, DIV en I&A van de gemeenten aan ons wordt overgedragen (streefdatum 1 april), voeren we
ook onze eigen bedrijfsvoeringstaken uit en is het moment aangebroken onze hele financiële verordening
door te lichten en eventueel aan te passen. Indien het hebben van de nota’s dan nog in de door het bestuur
vastgestelde nieuwe verordening staat zullen deze alsnog worden opgesteld. Tot dan wordt de informatie
zoals in de nota’s zou moeten staan, opgenomen in de begroting en jaarrekening.
2.5 Lastenoverschrijding programma
“Op het programma ‘Omgevingsdienst‘ is een begrotingsoverschrijding op de lasten van € 0,2 miljoen te
constateren. Deze overschrijding is in te delen in de onderstaande categorieën in de Kadernota
Rechtmatigheid 2015: Bedrag is onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel. Dit hogere bedrag aan
lasten wordt gecompenseerd met direct gerelateerde baten.”
“De geconstateerde kostenoverschrijdingen die formeel als onrechtmatig worden aangemerkt hebben –
gezien de oorzaak en de adequate toelichting – geen gevolgen voor de strekking van onze controle
verklaring.”

2

De Omgevingsdienst heeft te maken het extra uitgaven aan personeelskosten door extra taken die gedaan
worden voor de RUD (uitvoeringsprogramma RUD) en de deelnemende gemeenten (uitvoeringsplan OD per
gemeente). Deze extra kosten worden gedekt door extra inkomsten die momenteel pas aan het eind van het
jaar worden verrekend. Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma RUD zijn extra kosten en extra
inkomsten bekend en kunnen deze via een begrotingswijziging in onze begroting worden verwerkt. Het
zelfde geldt voor de uitvoering van extra taken/projecten (overclaim) voor de deelnemende gemeenten
zodra deze uitvoeringsplannen zijn vastgesteld door de colleges van de deelnemende gemeenten.
De uitvoeringsplannen RUD en deelnemende gemeenten zullen met ingang van 2016 via een
begrotingswijziging worden opgenomen in onze begroting.
3. Capaciteit en kosten
De aanpak past binnen de going concern van de bedrijfsvoering. Interne controle, implementatie van de
budgethoudersregeling, afstemming van de administraties en herziening van de financiële verordening zijn
opgenomen in de werkkalender. Extra capaciteit en/of extra middelen voor de uitvoering zijn niet nodig.
De directiesecretaris is opdrachtgever. Uitvoering vindt plaats door de teams financiën van de deelnemende
gemeenten onder verantwoordelijkheid van de operationeel leidinggevende.
4. Samenvatting
Advies
1. Aanbestedingen: Breidt interne
controle van Europese
aanbestedingen uit naar alle
aanbestedingen van werken,
leveringen en diensten.

Aanpak
a. Opnemen alle aanbestedingen in plan
interne controle 2016 (en
daaropvolgende controleplannen).

Tijdpad
Zomer 2016
e.v.

2. Prestatielevering bij inkopen:
Veranker de controle op de
prestatielevering van de
inkoopfacturen in de interne
controlewerkzaamheden.
3. Lonen en salarissen: Zorg dat
salarisadministratie en financiële
administratie op elkaar
aansluiten.
4. Verordening 212: Geef gevolg
aan de financiële verordening,
stel een nota vaste activa en een
nota reserves en voorzieningen
op.
5. Lastenoverschrijding: raam extra
uitgaven en inkomsten zodra het
uitvoeringsprogramma door de
colleges is vastgesteld.

b. Implementatie budgethoudersregeling
c. Steekproef interne controle op
prestatielevering bij inkoop opnemen in
plan interne controle 2016 (en verder)

2016 e.v.
2016 e.v.

d. Onderzoek aansluiting
salarisadministratie en financiële
administratie en oplossen probleem.

Juni 2016

e. Informatie die in de nota’s vaste activa
en reserves en voorzieningen zou
moeten staan, wordt in begroting en
jaarrekening opgenomen.
f. Herziening financiële verordening.
g. De extra uitgaven en inkomsten uit het
vastgestelde uitvoeringsprogramma’s
RUD en deelnemende gemeenten
worden via een begrotingswijziging
verwerkt.

2016

2017
2016
e.v.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
29 juni 2016

Van:

Voorstel tot vaststelling van Begrotingswijziging 2016-3
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Op 11 april 2016 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzing 20163. De begrotingswijziging 2013-3 is daarna voor zienswijze voorgelegd
aan de gemeenteraden van de drie moedergemeenten. De gemeenten
hebben geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging 2016-3 kan nu
worden vastgesteld. Uit het vooruitbetaald incidenteel budget 2015
t.b.v. de I&A projectenkalender 2015-2016 vallen €191.325 aan
leasekosten vrij. Voorgesteld wordt hiervoor een bestemmingsreserve te
vormen.

Voorstel:

1. De begrotingswijziging 2016-3 vast te stellen;
2. Een bestemmingsreserve leaselasten I&A (projectenkalender 20152016) te vormen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Ter inzage:
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Inleiding:
Nadat de begrotingswijziging 2016-3 voor zienswijze aan de raden is voorgelegd, kan de begrotingswijziging
2016-3 door het AB vastgesteld worden.
Centrale vraag:
 Kan het AB instemmen met de voorliggende begrotingswijziging 2016-3?
Oplossingsrichting(en):
Programma Omgevingsdienst
Budgetten VVGB normalisatietraject 2016:
De budgetten 2016 van het VVGB normalisatietraject zijn voor Echt-Susteren en Roerdalen in 2015 begroot
op de eigen begroting. Door middel van nacalculatie vindt aan het eind van het jaar de afrekening plaats.
Voor Echt-Susteren en Roerdalen dient het budget (50% van het bedrag op de begroting 2015) voor 2016
nog overgeheveld te worden (voor Maasgouw zijn 2015 en 2016 al apart geraamd). Deze kosten worden
dus wel begroot voor het bedrag, maar de daadwerkelijke afrekening vindt aan het eind van het jaar plaats
op basis van daadwerkelijke uren.




VVGB normalisatiebudget Echt-Susteren 2016: € 82.610 incidenteel op basis van nacalculatie. Dit
budget is 50% van het budget dat in Echt-Susteren in 2015 voor het totale normalisatie traject op de
begroting stond. Eind 2016 wordt vanuit het servicecentrum op basis van nacalculatie een nota
verzonden voor het daadwerkelijk benodigde bedrag;
VVGB normalisatiebudget Roerdalen 2016: € 27.604 incidenteel op basis van nacalculatie. Dit budget is
50% van het budget dat in Roerdalen in 2015 voor het totale normalisatie traject op de begroting
stond. Eind 2016 wordt vanuit het servicecentrum op basis van nacalculatie een nota verzonden voor
het daadwerkelijk benodigde bedrag;

VVGB Normalisatie
Begroting 2015 (totaalbedrag hele project)
Beschikbaar budget 2015 (o.b.v. nacalculatie)
Beschikbaar budget 2016 (o.b.v. nacalculatie)

Echt-Susteren
€ 165.220
€
€

82.610
82.610

Roerdalen
€
55.208
€
€

27.604
27.604

Afschrijving auto’s:
De afschrijving van de auto’s van de omgevingsdienst was nog niet geraamd in de begroting. Vanaf 2015
vindt deze afschrijving plaats gedurende 8 jaar.
 Afschrijving auto: structureel lasten € 9.138 (t/m 2022);
Afschrijving auto’s
Afschrijving auto’s

lasten
Structureel t/m 2020

€ 9.138
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Cao stijging personeelskosten OD:
De Cao stijgingen in 2015 en 2016 dienen nog te worden aangepast binnen de OD. Voor 2015 zijn er twee
stijgingen van 0,08% en 1,25%. Voor 2016 bedraagt de stijging 3%. Hierdoor stijgen de loonkosten van de
OD met € 209.698.
 Cao stijging: structurele lasten € 209.698;
Cao stijging 2015 en 2016
Cao stijging

lasten
Structureel

€ 209.698

Overclaim volgens uitvoeringsprogramma 2016:
Dit uitvoeringsprogramma (UP )is de uitwerking van de opdracht van de drie colleges om het bedrijfsplan
voor de Omgevingsdienst (OD) - met de gezamenlijke missie/visie: kwaliteit, klantgerichtheid en
kostenreductie (de 3K’s) - te concretiseren naar uitvoeringsniveau.
Ten behoeve van de realisatie van dit uitvoeringsprogramma is met de drie gemeenten een proces
afgesproken. In dit proces is een sterke rol weggelegd voor de accountmanagers/beleidsregisseurs van de
gemeenten. Zij zijn de gesprekspartners richting de OD voor dit programma en hebben hun bestuurders
zoveel mogelijk in positie gebracht om hun bestuurlijke input (lees: lokaal gewenste aandachtspunten en
projecten) te kunnen geven en noodzakelijke afwegingen te kunnen maken rondom capaciteit, formatie en
prioriteiten. Daarmee hebben de bestuurders (colleges en portefeuillehouders) regie kunnen voeren op de
totstandkoming van het uitvoeringsprogramma en daarmee de opdracht die aan de OD wordt gegeven.
Aan de zijde van de OD heeft een groot deel van de inhoudelijke voorbereiding van dit
uitvoeringsprogramma plaatsgevonden. Autonome wettelijke taken zijn vertaald – samen met de
inhoudelijk betrokken professionals – in verwachte tijdsbesteding, op basis van aantallen en kengetallen
(benodigde tijd per product). Hierbij zijn verwachte of reeds doorgevoerde wettelijke of decentrale
ontwikkelingen meegenomen. Er is kritisch gekeken naar kengetallen. Op een enkel onderdeel heeft dit
geleid tot een aanpassing van het kengetal naar boven of beneden, een en ander op basis van de meest
recente inzichten.
Na ambtelijke voorbereiding en tussentijdse bestuurlijke afstemming is het eindconcept van het
uitvoeringsprogramma vervolgens gepresenteerd in de collegevergaderingen van Maasgouw. Echt-Susteren
en Roerdalen. Daarna is het eindconcept aangeboden aan de colleges ter besluitvorming.
Voor deze overclaim zal nog worden onderzocht of een verschuiving van prioriteiten ruimte kan bieden en
of er een verhoging van de taakstelling mogelijk is. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal er alsnog
een begrotingswijziging hierover ter vaststelling aangeboden worden.




Overclaim Maasgouw uit het Uitvoeringsplan Omgevingsdienst 2016 ad € 155.842;
Overclaim Echt Susteren uit het Uitvoeringsplan Omgevingsdienst 2016 ad € 161.135;
Overclaim Roerdalen uit het Uitvoeringsplan Omgevingsdienst 2016 ad € 17.755.
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Transitiebudget ontwikkeling OD en bestemmingsreserve Nederweert:
 Van het transitiebudget ontwikkeling Omgevingsdienst resteert nog € 680 voor opleidingen personeel.
Dit restant wordt in 2016 incidenteel ingezet als extra budget voor opleidingen voor de OD. Hiermee is
het transitiebudget volledig besteed.
 In de begroting 2016 staat de onttrekking van de reserve Nederweert. Deze reserve bedraagt € 1.458
meer dan initieel begroot. Dit verschil ad € 1.458 moet worden bijgeraamd.
Transitiebudget en Bestemmingsreserve Nederweert
Transitiebudget opleiding OD
Gebruik restant budget Opleiding
OD
Bestemmingsreserve Nederweert
Onttrekken bestemmingsreserve
Nederweert

Baten en Lasten
€ 680
€ 1.458

Programma Sociaal Domein
De Cao stijgingen van 2016 dient nog te worden aangepast binnen het SD. Voor 2016 bedraagt de stijging
3%. Hierdoor stijgen de loonkosten van het ST met € 113.352.
 Cao stijging: structureel lasten € 113.352.
Cao stijging 2016
Cao stijging

lasten
Structureel

€ 113.352

Programma Bedrijfsvoering
I&A projectenkalender 2016
 Administratieve wijziging (budgetneutraal) indeling structurele I&A lasten die voorstemmen uit
begrotingswijziging 2015-2/2016-2 (I&A projectenkalender 2015-2016);
 Vrijval vooruitbetaald incidenteel budget 2015 I&A projectenkalender 2015-2016 voor leasekosten:
€ 191.325. Deze € 191.325 wordt gestort in de nieuw te vormen bestemmingsreserve leaselasten I&A
(projectenkalender 2015/2016). Dit is budgetneutraal in 2016.
 In 2016, 2017 en 2018 wordt € 25.075 onttrokken en in 2019, 2020 en 2021 zal € 38.700 worden
onttrokken uit de bestemmingsreserve leaselasten I&A (projectenkalender 2015/2016) ter dekking van
leaselasten die voortkomen uit de bijdrage 2015 van de projectenkalender I&A 2015/2016.
Vrijval transitorische post
(voorschot 2015 I&A projectenkalender)
Bestemmingsreserve leaselasten I&A
Ter dekking structurele
lasten 2016 t/m 2021
Onttrekking
2016
2017
2018
2019
reserve
€ 25.075
€ 25.075
€ 25.075
€ 38.700

Lasten 2016
€ 191.325
2020
€ 38.700

2021
€ 38.700
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Cao stijging personeelskosten bedrijfsvoering:
De Cao stijgingen in 2015 en 2016 dienen nog worden aangepast binnen het programma bedrijfsvoering.
Voor 2015 zijn twee stijgingen: 0,08% en 1,25%. Voor 2016 bedraagt de stijging 3%. Hierdoor stijgen de
loonkosten van de OD met € 7.208.
 Cao stijging: structureel lasten € 7.208;
Cao stijging BV
Cao stijging

lasten
Structureel

€ 7.208
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Financiën:
 De begrotingswijziging 2016-3 tot de onderstaande financiële consequenties voor de drie gemeenten.
Omschrijving Functie

Taak

Mutaties
2016-3

Bijgestelde
begroting
2016

Mutaties
2016-3

Raming 2017

Mutaties
2016-3

Raming 2018

Mutaties
2016-3

Raming 2019

1. Omgevingsdienst
Zwerfdieren

55.000

Straatmarkten

82.325

Kermissen

81.482

Externe adviseurs/specialisten

254.154

254.154

254.154

Toezicht en handhaving

139.952

139.952

139.952

Afschrijving auto's

9.138

Taakstelling (10% in 2017)

9.138

9.138

-59.669

9.138

9.138

-74.586

9.138

254.154
139.952
9.138

-74.586

9.138
-74.586

VVGB Maasbouw (normalisatie)

o.b.v. nacalulatie

120.465

-

-

-

VVGB Echt-Susteren (normalisatie)

o.b.v. nacalulatie

82.610

82.610

-

-

-

VVGB Roerdalen (normalisatie)

o.b.v. nacalulatie

27.604

27.604

-

-

-

119.352

793.061

9.138

328.658

9.138

328.658

9.138

328.658

209.698

4.303.919

209.698

4.303.919

209.698

4.303.919

209.698

4.303.919

680

420.885

542.483

542.483

556.108

-215.814

-269.768

-269.768

-269.768

Totaal directe kosten
Loonkosten afdeling omgevingsdienst

cao stijging

Overige personeelskosten

opleiding transitie

Taakstelling (7,5% in 2017)
Totaal loonkosten

210.378

4.508.990

209.698

4.576.634

209.698

4.576.634

209.698

4.590.259

Totaal Lasten

329.730

5.302.051

218.836

4.905.292

218.836

4.905.292

218.836

4.918.917

680

680

Maasgouw

73.444

1.683.110

73.937

1.600.142

73.937

1.600.142

73.937

1.604.372

Echt-Susteren

88.128

2.019.021

88.719

1.920.064

88.719

1.920.064

88.719

1.925.739

Roerdalen

55.806

1.278.381

56.180

1.217.826

56.180

1.217.826

56.180

1.221.546

Inzet transitiebudget

opleiding restant

Bijdrage deelnemende gemeenten

VVGB regulier

Maasgouw

14.589

101.490

101.490

101.490

Echt-Susteren

20.999

46.268

46.268

46.268

9.394

19.502

19.502

19.502

Roerdalen
VVGB normalisatie

Maasgouw

o.b.v. nacalulatie

120.465

-

-

-

Echt-Susteren

o.b.v. nacalulatie

82.610

82.610

-

-

-

Roerdalen

o.b.v. nacalulatie

27.604

27.604

-

-

328.272

5.256.853

-1.458

-45.198
-

-

-

1.458

45.198

-

-

1.458

45.198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Baten
Saldo voor bestemming
Storting reserves
Onttrekking reserves

reserve nederweert

Mutaties reserves
Totaal programma 1 Omgevingsdienst

218.836
-

4.905.292
-

218.836
-

4.905.292
-

218.836
-

4.918.917
-

6

Omschrijving Functie

Taak

Mutaties
2016-3

Bijgestelde
begroting
2016

Mutaties
2016-3

Begroting
2017

Mutaties
2016-3

Begroting
2018

Mutaties
2016-3

Begroting
2019

2. Sociaal Domein
Implementatiebudget

975.000

975.000

375.000

375.000

Schuldhulpverlening

249.200

249.200

249.200

249.200

Overige kosten participatie

68.393

68.393

68.393

68.393

Overige kosten zorg

38.500

38.500

38.500

38.500

1.331.093

1.331.093

731.093

731.093

Totaal directe kosten
Personeel staf

cao stijging

13.768

472.692

13.768

472.692

13.768

472.692

13.768

472.692

Personeel participatie

cao stijging

56.545

1.941.371

56.545

1.941.371

56.545

1.941.371

56.545

1.941.371

Personeel zorg

cao stijging

43.039

1.477.675

43.039

1.477.675

43.039

1.477.675

43.039

1.477.675

Overige personeelskosten

416.241

416.241

416.241

416.241

Totaal loonkosten

113.352

4.307.979

113.352

4.307.979

113.352

4.307.979

113.352

4.307.979

Totaal Lasten

113.352

5.639.072

113.352

5.639.072

113.352

5.039.072

113.352

5.039.072

Maasgouw

29.802

1.482.620

29.802

1.482.620

29.802

1.324.869

29.802

1.324.869

Echt-Susteren

53.058

2.639.543

53.058

2.639.543

53.058

2.358.694

53.058

2.358.694

Roerdalen

30.492

1.516.909

30.492

1.516.909

30.492

1.355.509

30.492

1.355.509

113.352

5.639.072

113.352

5.639.072

113.352

5.039.072

113.352

5.039.072

Bijdrage deelnemende gemeenten

Totaal Baten
Saldo voor bestemming

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal programma 2 Sociaal Domein

-

-

-

-

-

-

-

-

Storting reserves
Onttrekking reserves

7

Omschrijving Functie

Taak

Mutaties
2016-3

Bijgestelde
begroting
2016

Mutaties
2016-3

Begroting
2017

Mutaties
2016-3

Begroting
2018

Mutaties
2016-3

Begroting
2019

3. Bedrijfsvoering
Accountantskosten
Communicatie
Huur huisvesting Heel

10.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

210.000

210.000

210.000

210.000

Onderhoud ICT

-212.100

-

-212.100

-

-212.100

-

-212.100

-

Lease ICT

-133.625

-

-133.625

-

-133.625

-

-120.000

-

-1.009.000

-

-1.384.000

-

-1.559.000

-

-1.559.000

-

Projectenkalender I&A 2015-2016

structureel

Projectenkalender I&A 2015-2016

incidenteel

658.000

Applicaties Onderhoud

297.000

297.000

297.000

297.000

297.000

297.000

297.000

297.000

LAN Onderhoud

353.000

353.000

418.000

418.000

453.000

453.000

453.000

453.000

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

WAN Verbindingen

262.000

262.000

542.000

542.000

542.000

542.000

542.000

542.000

Leasekosten

444.000

444.000

474.000

474.000

614.000

614.000

614.000

614.000

Totaal directe kosten

25.075

2.262.800

25.075

1.979.800

25.075

2.154.800

38.700

2.154.800

7.208

147.943

7.208

147.943

7.208

147.943

7.208

147.943

LAN Beheer
LAN Aanschaf

Loonkosten bedrijfsvoering

cao stijgng

Totaal loonkosten
Totaal Lasten

7.208

150.110

7.208

150.110

7.208

150.110

7.208

150.110

32.283

2.412.910

32.283

2.129.910

32.283

2.304.910

45.908

2.304.910
-

-

73.254

120.000

Transitiebudget ontwikkeling
Vrijval transitorische post (voorschot 2015 I&A projectenkalender)

2.167

2.167

2.167

2.167

Overige personeelskosten en opleidingen

191.325

Bijdrage deelnemende gemeenten

Maasgouw (incl. huurkosten huisvestiging)

2.238

331.346

458.695

802.315

513.027

879.392

513.027

875.162

Echt-Susteren

3.003

162.806

558.696

737.970

631.593

841.383

631.593

835.707

Roerdalen

1.967

106.683

373.817

491.296

421.588

559.060

421.588

555.341

Maasgouw

544.353

-456.455

-

-510.789

-

-510.789

-

Echt-Susteren

673.482

-555.692

-

-628.590

-

-628.590

-

Roerdalen

449.165

-371.853

-

-419.621

-

-419.621

-

Bijdrage I&A Projectenkalender 2015/2016

Totaal Baten

198.533

2.387.835

7.208

2.104.835

7.208

2.279.835

7.208

2.266.210

Saldo voor bestemming

166.250

-25.075

-25.075

-25.075

-25.075

-25.075

-38.700

-38.700

Storting reserves

Onttrekking reserves

bestemmingsreserve
leaselasten I&A
(projectenkalender
2015/2016)
bestemmingsreserve
leaselasten I&A
(projectenkalender
2015/2016)

Mutaties reserves

-191.325

-

-

-

-

25.075

25.075

25.075

25.075

25.075

25.075

38.700

38.700

-166.250

25.075

25.075

25.075

25.075

25.075

38.700

38.700

Totaal programma 3 Bedrijfsvoering

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Servicecentrum MER

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Begroot Servicecentrum MER

13.354.033

12.674.274

12.249.274

12.262.899
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Risico’s:
Met de beschreven begrotingswijzigingen worden eventuele risico’s afgedekt.

Communicatie:
Publiceren na vaststelling door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016.

Voorstel:
1.
De begrotingswijziging 2016-3 vast te stellen;
2.
Een bestemmingsreserve leaselasten I&A (projectenkalender 2015-2016) te vormen.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Begrotingswijziging 2016-3

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
1.
2.

De begrotingswijziging 2016-3 vast te stellen;
Een bestemmingsreserve leaselasten I&A (projectenkalender 2015-2016) te vormen.

De directie,

De voorzitter,

G. van Balkom

S. Strous
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
29 juni 2016

Van:

Voorstel tot vaststelling van de begroting 2017
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De
conceptbegroting voor het jaar 2017 is opgesteld. Hierin is ook het
meerjarenperspectief 2018-2020 opgenomen. Op 11 april 2016 heeft
ons DB ingestemd met de concept begroting 2017. De begroting 2017 is
daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. De 3 gemeenteraden hebben alle één of
meerdere zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop
hebben wij vervat in de “Commentaren Zienswijzen Begroting 2017 en
meerjarenraming 2018- 2020 deelnemende gemeenten Servicecentrum
MER”. Voorgesteld wordt de begroting en meerjarenraming en de
commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de
raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden.

Voorstel:

1. De Programmabegroting Servicecentrum MER 2017 met
meerjarenraming 2018-2020 vaststellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2017 en meerjarenraming
2018- 2020 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” vast te
stellen en ter informatie toe te zenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
 Programmabegroting Servicecentrum MER 2017 met
meerjarenraming 2018-2020
 commentaren zienswijzen deelnemende gemeenten inzake
begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020.
 Brieven aan raden deelnemende gemeenten.
Ter inzage: .n.v.t.

1

Inleiding:
 Conform artikel 34, lid 1 van de wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) stelt het Algemeen bestuur
jaarlijks de begroting vast in het jaar voorafgaande waarop de begroting betrekking heeft;
 Conform artikel 34, lid 2 WGR stuurt het DB de begroting binnen twee weken na vaststelling, in ieder
geval vóór 1 augustus, in het jaar voorafgaande waarop de begroting betrekking heeft aan
Gedeputeerde staten;
 Conform artikel 35, lid 1 WGR stuurt het DB de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het AB
wordt aangeboden (voor vaststelling) naar de raden van de deelnemende gemeenten;
 Conform artikel 35, lid 3 WGR kunnen de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de
ontwerpbegroting aan het DB sturen. Hierna voegt het DB de zienswijze toe bij de aanbieding van de
begroting aan het AB;
 Na de zienswijzen kan de begroting, die aan de raden is voorgelegd, door het AB vastgesteld worden.
Centrale vraag:
Kan het AB instemmen met de voorliggende de begroting 2017 en het daarbij behorende
meerjarenperspectief 2018-2020?
Oplossingsrichting(en):
De Programmabegroting Servicecentrum MER 2017 met meerjarenraming 2018-2020
De begroting 2017 is financieel gebaseerd op de Begroting 2016 en het daarbij behorende
meerjarenperspectief. Daarnaast zijn de structurele effecten verwerkt van:
 de begrotingswijziging 2016-1, toevoeging programma Sociaal Domein;
 de begrotingswijziging 2016-2, I&A projectenkalender 2015/2016;
 de begrotingswijziging 2016-3, wijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2015 en de
jaarrekening 2015.
Programma 1 Omgevingsdienst
Dit programma bevat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst en bestaat voornamelijk uit
personeelskosten en de inzet van externe adviseurs/ specialisten voor vergunningen en toezicht en
handhaving . De extra kosten en budgetten verband houdend met de van de provincie overgehevelde taken
in het kader van de VVGB zijn ook op dit programma verantwoord. Tot slot is ook de taakstellende
bezuiniging ad € 344.354 opgenomen.
De budgetten van Zwerfdieren, Markten en Kermissen worden vanaf 2017 terug overgeheveld naar de drie
gemeenten.
2

Programma 2 Sociaal Domein
Dit programma bevat de budgetten van de afdeling Sociaal Domein en bestaat voornamelijk uit
personeelskosten en overige uitvoeringskosten, alsmede implementatiebudgetten voor de jaren 2017
(€ 975.000), 2018 (€ 375.000) en 2019 (€ 375.000). Vanaf 2020 is het implementatiebudget € 0. De
daadwerkelijke programmabudgetten blijven bij de deelnemende gemeenten.
Programma 3 Bedrijfsvoering
Dit programma bevat de personele kosten van de directiesecretaris, de secretaresse en de OR-secretaris,
de kosten van de accountant, een budget voor communicatie(middelen), en de huur van het gebouw in
Heel waar de van de afdeling omgevingsdienst is gevestigd. Daarnaast bevat dit programma de structurele
kosten van I&A.
Zienswijzen
De raden van de deelnemende gemeenten hebben alle één of meerdere zienswijzen ingediend. De
zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “commentaren zienswijzen deelnemende
gemeenten inzake begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020” (bijlage bij dit voorstel). Voorgesteld
wordt deze commentaren vast te stellen en ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten
toe te zenden.
Jaarwerkplan
Er is geen apart jaarwerkplan 2017 opgesteld. Bij de tweede ‘W-vraag’ is bij elk programma aangegeven
wat wordt gedaan om de doelen te realiseren. Verdere uitwerking hiervan is vervolgens gegeven in het
Uitvoeringsplan van de specifieke programma’s.
Risico’s
N.v.t.
Communicatie:
De Programmabegroting Servicecentrum MER 2017 met meerjarenraming 2018-2020 zal na vaststelling
door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016 worden gepubliceerd.
Financiën:
 De begroting 2017 is financieel gebaseerd op de Begroting 2016 en het daarbij behorende
meerjarenperspectief. Daarnaast zijn de structurele effecten verwerkt van:
o de begrotingswijziging 2016-1, toevoeging programma Sociaal Domein;
o de begrotingswijziging 2016-2, I&A projectenkalender 2015/2016;
o de begrotingswijziging 2016-3,wijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2015 en
de jaarrekening 2015.
 De begroting 2017 leidt tot financiële consequenties voor de moedergemeenten (financiële
consequenties zijn ook meegenomen in begrotingswijziging 2016-3). Hieronder zijn de financiële
consequenties t.o.v. de begroting 2016 per programma kort weergegeven.
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Programma Omgevingsdienst
 Zwerfdieren: structureel lasten en baten ad € 55.000 terug naar deelnemende gemeenten;
 Markten: structureel lasten en baten ad € 82.325 terug naar de deelnemende gemeenten;
 Kermissen: structureel lasten en baten ad € 81.482 terug naar de deelnemende gemeenten;
 Afschrijving auto: structureel lasten € 9.138 (t/m 2022);
 Cao stijging: structurele lasten € 209.698;
Programma Sociaal Domein
 Cao stijging: structureel lasten € 113.352

Programma Bedrijfsvoering
 Administratieve wijziging indeling I&A kosten (budgetneutraal)
 Cao stijging: structureel lasten € 7.208
 I&A projectenkalender 2015-2016 structurele kosten vanuit begrotingswijziging 2015-2/2016-2
Lasten voor 2017 € 1.384.000 (2018 e.v. €1.559.000)
 Inzet transitiebudget (vooruitbetaald budget 2015 I&A projectenkalender 2015-2016) voor leasekosten:
Structureel € 38.700 (2017 en 2018 € 25.075)
Voorstel:
1.
De Programmabegroting Servicecentrum MER 2017 met meerjarenraming 2018-2020 vaststellen.
2.
De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2017 en meerjarenraming 2018- 2020 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de raden van
de deelnemende gemeenten.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Begroting 2016.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
1. Tot het vaststellen van De Programmabegroting Servicecentrum MER 2017 met meerjarenraming 20182020.
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2017 en meerjarenraming 2018- 2020 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.

De directie,

De voorzitter,

G. van Balkom

S. Strous
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Programmabegroting Servicecentrum MER
2017
met meerjarenraming
2018-2020

31 maart 2016
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1.

Inleiding

1.1

Ontwikkelingen Servicecentrum MER

De Gemeenschappelijke Regeling MER (GR-MER) behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke
belangen van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op back office dienstverlening
en de bedrijfsvoering. Wij verrichten uitvoerende taken en verzorgen of ondersteunen het
operationeel beleid van de GR MER en/of de deelnemende gemeenten op de taakvelden back office
dienstverlening en bedrijfsvoering. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn bevoegd om
taken en bevoegdheden aan ons over te dragen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst (OD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER stelde
de deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde kwaliteitsdoelstellingen.
De missie voor de MER-Omgevingsdienst is: meer kwaliteit van dienstverlening tegen minder kosten.
Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein (SD) als onderdeel van het Servicecentrum gestart.
Deze afdeling voert taken uit op het gebied van Participatie en Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO). De deelnemende gemeenten zijn zo in staat de bestaande taken en de extra taken die ze van
het rijk op 1 januari 2015 hebben gekregen uit te voeren met meer kwaliteit en tegen minder kosten,
dan wanneer zij dat elk voor zich zouden doen. Deze afdeling heeft de transitie (de overdracht van
taken) achter de rug en werkt nu aan de transformatie. De afdeling Sociaal Domein is dit jaar dus nog
in doorontwikkeling.
In 2015 is gestart met een onderzoek naar het overbrengen van taken op het gebied van
bedrijfsvoering. Het onderzoek betreft de taken op het gebied van Personeel & Organisatie (HRM),
Financiën, Inkoop, Digitale Informatie Voorziening (DIV) en Informatie & Automatisering (I&A). Een
besluit over het overbrengen van deze taken is op het moment van opstellen van deze begroting nog
niet genomen. U vindt hierover in deze begroting dan ook geen informatie.
Indien de besluitvorming in 2016 plaatsvindt en gevolgen heeft voor deze begroting, zullen deze
gevolgen in een begrotingswijziging worden opgenomen.
Deze begroting 2017 is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
Gelet op artikel 21 van de GR MER fungeert deze begroting tevens als algemeen financieel en
beleidsmatig kader. Voorafgaand aan de begroting 2018 zullen wij in januari 2017 betreffend kader
apart vaststellen en ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toezenden.0
Een robuuste en toekomstbestendige begroting
Deze begroting is robuuster en toekomstbestendiger dan zijn voorgangers.
Het streven was en is om de door de deelnemende gemeenten gewenste maatschappelijke effecten
te bereiken. Deze effecten worden uiteraard in de begroting van de gemeenten genoemd. Onze
resultaten en prestaties moeten echter bijdragen aan het bereiken van die maatschappelijke effecten.
Afstemming tussen onze begroting en de gemeentelijke begrotingen is dus van wezenlijk belang.
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Deze begroting 2017 is een eerste aanzet daartoe. Meer dan voorheen wordt aandacht besteed aan
te leveren resultaten en prestatie-indicatoren en risicobeheersing in relatie tot de bijdragen die we
van de deelnemende gemeenten ontvangen. We willen deze opzet in de komende jaren verbeteren
en verfijnen.
Deze begroting 2017 is opgesteld in de eerste maanden van 2016. Besluiten die in de loop van 2016
en 2017 worden genomen en gevolgen hebben voor deze begroting zijn uiteraard nu nog niet
zichtbaar. Zoals in de vorige paragraaf al werd aangegeven zullen deze besluiten in een
begrotingswijziging worden verwerkt en daarmee alsnog van deze begroting deel uit gaan maken.
Opbouw begroting
Deze begroting kent 3 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma
Sociaal Domein en het programma Bedrijfsvoering. Het Servicecentrum definieert een programma als
een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen, gericht op het bereiken van
een vooraf bepaald resultaat, waaraan idealiter indicatoren zijn gekoppeld. Het beschrijven van
maatschappelijk gewenste effecten, zien we als een verantwoordelijkheid van de deelnemende
gemeenten.
In de programma’s wordt antwoord gegeven op de volgende 3 vragen:
 Wat willen we bereiken?
 Wat gaan we ervoor doen?
 Wat mag het kosten?
Elk programma is opgebouwd uit producten. Een product is het resultaat van samenhangend
handelen, meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product kan een goed of dienst zijn. Deze
producten worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren.
Onze lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.
Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, voeren wij onze taken voor de
deelnemende gemeenten uit.
Voor de duidelijkheid willen wij hier vermelden dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor
participatie en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet in onze begroting staan. Deze
middelen zijn niet aan ons overdragen en berusten dus bij de deelnemende gemeenten.
Er is geen apart jaarwerkplan 2017 opgesteld. In elk programma is bij de tweede ‘W-vraag’
aangegeven wat wordt gedaan om de doelen te realiseren. Voor het programma Omgevingsdienst
vindt de verdere uitwerking plaats in het Uitvoeringsplan 2017-2018. Voor het programma Sociaal
Domein vindt de verdere uitwerking plaats in het afdelingsplan 2017. Het uitvoeringsplan en het
afdelingsplan zijn op het moment van opstellen van deze begroting nog niet vastgesteld. Voor het
I&A-deel van het programma Bedrijfsvoering vindt verdere uitwerking plaats in de I&Aprojectenkalender 2017-2018, die nog in voorbereiding is.
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1.2

Taakstelling Servicecentrum MER

Taakstelling Programma Omgevingsdienst
De missie voor de Omgevingsdienst is te voldoen aan de door het Rijk opgelegde
kwaliteitsdoelstellingen, de kwaliteit van dienstverlening stijgt en de kosten dalen. De taakstellingen
voor 2013, 2014 en 2015 zijn gerealiseerd. De taakstelling voor de periode 2017 tot en met 2020
bedraagt jaarlijks € 344.354.
Deze taakstelling is niet letterlijk in onze begroting opgenomen. De bijdrage van de deelnemende
gemeenten is verlaagd conform deze taakstelling. De taakstelling is dus gerealiseerd als dit
programma binnen de geraamde baten is uitgevoerd. De taakstelling werd en wordt behaald door te
investeren in de ontwikkeling van de eigen professionals en het slim omgaan met inhuur van
personeel en door vraag en aanbod van werk maximaal flexibel en efficiënt op elkaar af te stemmen.
Taakstelling Programma Bedrijfsvoering: ICT
De kosten die nu in dit programma zijn opgenomen, worden gedekt door een incidenteel
transitiebudget ICT en door bijdragen van de deelnemende gemeenten. In 2016 wordt een sluitende
exploitatie gerealiseerd, doordat voor de leasekosten ICT ad € 120.000 wordt beschikt over het
transitiebudget. Van dat transitiebudget resteert in 2017 nog € 73.000, wat als eenmalige dekking
voor dat jaar nog kan worden ingezet. Gevolg is dan wel dat de bijdragen van de gemeenten in dat
jaar ten opzichte van 2016 in totaal met € 47.000 toeneemt. Vanaf 2018 neemt de totale bijdrage van
de drie gemeenten als daar bekend ten opzichte van 2016 structureel toe met € 120.000, doordat
niet meer kan worden beschikt over het transitiebudget.

2017
Taakstelling Omgevingsdienst
Totaal bezuinigingsopgave

2.

€ 344.354
€ 344.354

2018
€ 344.354
€ 344.354

2019
€ 344.354
€ 344.354

2020
€ 344.354
€ 344.354

Leeswijzer

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 komen de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering aan bod. In hoofdstuk 6 presenteren we de verplichte paragrafen Bedrijfsvoering,
Weerstandsvermogen en Risicobeheer, Onderhoud Kapitaalgoederen en Financiering. Hoofdstuk 7
omvat een recapitulatie van lasten en baten van de programma’s en producten over de periode
2017 - 2020. Tot slot is in hoofdstuk 8 een overzicht opgenomen van onze reserves.
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3.

Programma Omgevingsdienst

3.1

Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze Omgevingsdienst. Het gaat niet
alleen over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar
ook over de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid en kostenreductie willen realiseren.

3.2

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen behouden
en waar mogelijk verbeteren. De overlast in deze gemeenten beperken en de veiligheid waarborgen.
We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten
hebben gemaakt over klantgerichtheid en kostenreductie.
Kwaliteit
Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en
efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de tevredenheid van de klant
zowel intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en
beroepsprocedures. Door de samenwerking tussen de Omgevingsdienst en het netwerk Regionale
Uitvoerings Dienst (RUD) voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria. Hierdoor zijn de
gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid en continuïteit te leveren.
Uitvoering landelijk beleid conform kwaliteitscriteria 2.1
Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.1) die het fundament vormen voor
een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het
Omgevingsrecht. Deze kwaliteitscriteria zijn beter bekend geworden onder de naam ‘Atsma-eisen’.
Deze landelijke kwaliteitseisen zijn nu nog ingericht als – informele – richtlijnen. Met
inwerkingtreding van de Wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) (naar verwachting
2017) is het de bedoeling de set kwaliteitscriteria 2.1 tot norm verheffen, waarbij een afwijkend
kwaliteitsniveau gemotiveerd moet worden. De criteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud.
De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun
deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In het
Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens
rekening gehouden.
Met het oog op de aankomende wettelijke kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van
medewerkers, investeert de Omgevingsdienst al vanaf de start in de ontwikkeling van haar
medewerkers. Daar waar de Omgevingsdienst niet zelfstandig kan voldoen, wordt de samenwerking
gezocht met partners van de RUD Limburg-Noord.
Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze
Omgevingsdienst - moeten voldoen. In 2015 is in samenwerking met de RUD partners, een traject
gestart dat er voor zorgt dat vanaf 2017 iedere partner voldoet aan de procescriteria.
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Tabel 3.1 Prestatie-indicatoren Kwaliteit:
Omschrijving
Realisatie 2015
Voldoen aan landelijke criteria
85%
(zgn. ‘Atsma-eisen’)

Raming 2016
90%

Raming 2017
95%

Klanttevredenheid bij
vergunningverlening
(Netto Promotor Score)

7,4

7,5

7,6

Percentage ongegrond verklaarde
bezwaar- en beroepzaken

93%

94%

94%

Klantgerichtheid
Voldoen aan de behoefte van de klant is de kortst denkbare definitie van klantgerichtheid. Op zoek
gaan naar de wijze waarop de klant het beste kan worden bediend. Niet de eigen processen staan
centraal, maar het belang van de klant. Van buiten naar binnen denken. Klantgerichtheid houdt ook in
dat een klantvraag zoveel mogelijk integraal wordt benaderd. Dat wil zeggen dat de klantvraag
meteen vanuit de verschillende beleidsvelden wordt bekeken en beoordeeld.
We streven samen met de moedergemeenten naar volledige aansluiting bij het landelijke concept
Antwoord – één overheidsloket – en stemmen hierop onze dienstverlening af. Onze Omgevingsdienst
werkt samen met de gemeentelijke afdelingen dienstverlening aan continue verbetering van haar
klantgerichtheid. Hiertoe wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De
NPS is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn
waardering van de door de Omgevingsdienst geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale
rapportcijfer een grote hoeveelheid ‘gratis’ verbeterpunten wordt opgehaald.
Tabel 3.2 Prestatie-indicatoren Klantgerichtheid:
Omschrijving
Realisatie 2015
Raming 2016
Raming 2017
Percentage afgehandelde klantvragen
- Eenvoudig (<24u)
89%
90%
95%
- Specialistisch (<2dgn)
55%
65%
75%
- Complex (<5dgn)
66%
75%
85%
Van rechtswege verleende vergunningen
0,7%
0,3%
0%
De cijfers 2016 en 2017 zijn tot stand gekomen op basis van het reeds vastgestelde UP 2016.
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Figuur 3.1

Afgehandelde klantvragen
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Complex
Raming 2017

Kostenreductie (efficiency)
Samenwerking zorgt ook voor kostenbesparingen en meer mogelijkheden om opbrengsten van
derden te generen.
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven heeft dit programma een taakstelling van € 344.354. Deze
taakstelling is niet letterlijk in onze begroting opgenomen. De bijdrage van de deelnemende
gemeenten is verlaagd conform deze taakstelling. De taakstelling is gerealiseerd als dit programma
binnen de geraamde baten is uitgevoerd.
Voor 2017 verwachten wij een toename van het aantal aanvragen, lokale projecten en VVGB-taken.
Zodra zich dat voordoet, zullen hierover zullen afspraken worden gemaakt met de deelnemende
gemeenten.

3.3

Wat gaan we er voor doen?

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit,
klantgerichtheid en kosten uit:
a. de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in
het kader van de Omgevingswet (milieu, bouwen, slopen en ruimtelijke ordening), de APV en
bijzondere wetten;
b. de specifieke lokaal gewenste projecten.
De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in vier
hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven. In paragraaf 4.4 wordt per
productgroep wordt weergeven wat de verwachte kosten zijn voor het leveren daarvan.
Productgroep Vergunningverlening
Onder dit product vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de
Omgevingsdienst in 2017 gaat uitvoeren. In het uitvoeringsprogramma 2016/2017 is per onderdeel
de inhoud van de activiteit (milieu, bouwen, slopen en ruimtelijke ordening, APV/Bijzondere wetten)
aangegeven, met kengetallen en benodigde personele capaciteit.
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Aangezien vooraf niet kan worden ingeschat hoeveel aanvragen er zullen binnenkomen zijn de
aantallen voor 2017 gebaseerd op ervaringscijfers van 2014-2015, de begroting 2016 en (landelijke)
ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de te verwachten hoeveelheid werk.
Tabel 3.4 Prestatie-indicatoren Vergunningen
Omschrijving
Realisatie
Raming
Raming
Mg
ES
2015
2016
2017
Aantal Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
vergunningen
- Totaal:
724
800
800
290
309
- Van rechtswege
verleend:
10
0
0
0
0
Aantal APV-vergunningen
1.557
1.518
1.350
470
490
Bezwaar en beroep
- Bezwaar:
103
73
73
28
29
- Beroep:
37
37
37
14
14
- Voorlopige Voorziening:
7
16
16
5
7
- Ongegrond:
93%
94%
94%
94%
94%
Aantal klantcontacten
12.485
12.500
12.500 4.660 4.470
Aantal gestelde vragen
7.055
7.250
7.250 2.705 2.600
De cijfers 2016 en 2017 zijn tot stand gekomen op basis van het reeds vastgestelde UP 2016.

Rd

201
0
390
16
9
4
94%
3.370
1.945

Figuur 3.2
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Bezwaar en beroep
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Productgroep Toezicht en Handhaving
In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor 2017
ten aanzien van de toezicht- en handhavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen,
ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. Per onderdeel is aangegeven de inhoud van de
activiteit, het aantal activiteiten per soort, het kengetal en de benodigde personele capaciteit.
Eerste aanspreekpunt per genoemd product voor burgers en bedrijven is een casemanager. Getracht
wordt om op deze manier klachten/meldingen en handhavingszaken te filteren en waar mogelijk al
minnelijk op te lossen. Lukt dat niet of is er onmiddellijke actie gevraagd, dan wordt de
klacht/melding doorgegeven aan een toezichthouder en/of Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA).
Tabel 3.5 Prestatie-indicatoren Toezicht en Handhaving:
Omschrijving
Realisatie
Raming
Raming
Mg
ES
Rd
2015
2016
2017
Aantal woning ontruimingen
38
35
35
8
18
9
Aantal Wet openbaarheid
30
33
33
18
9
6
van bestuur verzoeken
Aantal
handhavingsverzoeken
31
38
38
14
14
10
Aantal juridische
handhaving (dwangsom/
bestuursdwang)
42
55
55
18
20
17
Aantal brandveiligheid
controles
223
117
117
44
51
22
Aantal Horeca controles
90
66
66
24
24
18
Aantal Bedrijven controles
330
327
327
79
152
96
Aantal meldingen (bouwen
& milieu, BOA)
1601
1360
1360
505
466
389
De cijfers 2016 en 2017 zijn tot stand gekomen op basis van het reeds vastgestelde UP 2016.
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Figuur 3.3

Figuur 3.4

Aantal raming Toezicht 2017

Aantal raming Handhaving 2017
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7740

13

Product Zwerfdieren / Markten /Kermissen
Naast bovengenoemde werkzaamheden, voert de Omgevingsdienst ook een aantal bijzondere taken
uit, die niet zozeer gelinkt zijn aan de traditionele Wabo-taken. Het gaat dan om het organiseren van
de kermissen en markten in de kernen van de 3 gemeenten, alsmede het organiseren van de opvang
van zwerfdieren. Hierbij zijn in 2017 alleen de personeelskosten voor de uitvoering in onze begroting
opgenomen. De inhoudelijke budgetten zijn terug overgeheveld naar de deelnemende gemeenten en
treft u dus niet meer aan in onze begroting.
Tabel 3.6 Prestatie-indicatoren Markten / Kermissen:
Omschrijving
Realisatie
Raming
Raming
Mg
ES
Rd
2015
2016
2017
Aantal markten
4
4
4
1
2
1
Aantal kermissen
23
23
23
8
6
9
De cijfers 2016 en 2017 zijn tot stand gekomen op basis van het reeds vastgestelde UP 2016.
Projecten / Specifieke wensen
De projecten verschillen per jaar. Alle projecten zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma en
worden – mede afhankelijk van bijvoorbeeld seizoensinvloeden en ‘couleur locale’ - in de gemeenten
uitgevoerd. Hierdoor is het ook mogelijk in te spelen op de actualiteit en bestuurlijke wensen. Voor
de projecten wordt aan de hand van projectopdrachten gewerkt. Afhankelijk van het onderwerp
worden de projectleiding en de regie bij de OD dan wel de gemeente ondergebracht.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd: aanpak onrechtmatige bewoning, veilig recreëren,
toezicht reclameobjecten en evaluatie welstandsbeleid. Het meest omvangrijke project is de
normalisatie (= actualiseren vergunningssituatie en toezicht) van de VVGB-bedrijven (inclusief Milieu
Service Zuid in de gemeente Maasgouw).
Tabel 3.7 Prestatie-indicatoren Projecten (‘couleur locale’):
Omschrijving
Realisatie 2015
Raming 2016
Raming 2017
Aantal projecten (zie UP 2016)
19
22
22
VVGB-project (uren)
543
5593
2500
MER-brede projecten (uren)
1711
1515
1515
Maasgouw (uren)
1657
1801
1801
Echt-Susteren (uren)
267
470
470
Roerdalen (uren)
617
1250
1250
De cijfers 2016 en 2017 zijn tot stand gekomen op basis van het vastgestelde UP 2016
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3.4

wat mag het kosten?

Zoals eerder opgemerkt bestaan onze lasten uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en
overige personeelskosten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, die
zijn gebaseerd op het Bedrijfsplan Omgevingsdienst en alle voorgaande begrotingen en uit de
opbrengsten van de uitvoering van projecten voor de deelnemende gemeenten en eventueel voor
derden. De baten vormen het financiële kader waarbinnen de Omgevingsdienst haar werkzaamheden
organiseert. Deze werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in het bestuurlijk vastgestelde
Uitvoeringsprogramma. Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar
zijn, dan wordt dit ‘overclaim’ genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente veel lokale projecten
wenst. Voor deze overclaim worden – op basis van het aantal geraamde extra uren –
dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de gemeente (‘boter bij de
vis’). Deze extra benodigde baten als gevolgd van deze overclaim worden middels een
begrotingswijziging verwerkt als extra baten. Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra
werkzaamheden op basis van werkelijke uren op het eind van het jaar (jaarrekening) afgerekend. Ook
in 2017 kan zich een dergelijke overclaim voordoen. Het organiseren van middelen in de
gemeentelijke begroting om deze (extra) werkzaamheden te kunnen financieren, is een opgave voor
de gemeente die kiest voor een dergelijke ‘plus’ op de aan de Omgevingsdienst opgedragen taken.
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Tabel 3.8 Programmabegroting Omgevingsdienst
Programma
Raming
Omgevingsdienst
2017
Vergunningen

Omgevingscommissie
Externe adviseurs
Taakstelling*
Totaal lasten Verg.

Toezicht & Handhaving

Externe adviseurs
Kosten Overig T&H
Afschrijving auto’s
Totaal lasten T&H

Personeel

Kosten personeel
Taakstelling*
Kosten inhuur
Overige personeelskosten
Totaal lasten personeel

Projecten

Kosten projecten
Totaal lasten projecten

Totale lasten

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

€ 71.800
€ 182.354
-/- € 74.586
€ 179.568

€ 71.800
€ 182.354
-/- € 74.586
€ 179.568

€ 71.800
€ 182.354
-/- € 74.586
€ 179.568

€ 71.800
€ 182.354
-/- € 74.586
€ 179.568

€ 73.282
€ 66.670
€ 9.138
€ 149.090

€ 73.282
€ 66.670
€ 9.138
€ 149.090

€ 73.282
€ 66.670
€ 9.138
€ 149.090

€ 73.282
€ 66.670
€ 9.138
€ 149.090

€ 4.303.919 € 4.303.919 € 4.303.919 € 4.303.919
-/- € 269.768 -/- € 269.768 -/- € 269.768 -/- € 269.768
€ 291.860
€ 291.860
€ 291.860
€ 291.860
€ 250.623
€ 250.623
€ 264.248
€ 264.248
€ 4.576.634 € 4.576.634 € 4.590.259 € 4.590.259
-

-

-

-

€ 4.905.292

€ 4.905.292

€ 4.918.917

€ 4.918.917

Bijdrage deelnemende
gemeenten o.b.v.
verdeelsleutel

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€ 1.600.142
€ 1.920.064
€ 1.217.826
€ 4.738.032

€ 1.600.142
€ 1.920.064
€ 1.217.826
€ 4.738.032

€ 1.604.372
€ 1.925.739
€ 1.221.546
€ 4.751.657

€ 1.604.372
€ 1.925.739
€ 1.221.546
€ 4.751.657

Bijdrage VVGB

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€ 101.490
€ 46.268
€ 19.502
€ 167.260

€ 101.490
€ 46.268
€ 19.502
€ 167.260

€ 101.490
€ 46.268
€ 19.502
€ 167.260

€ 101.490
€ 46.268
€ 19.502
€ 167.260

€ 4.905.292

€ 4.905.292

€ 4.918.917

€ 4.918.917

Totale Baten

Saldo voor bestemming
Mutatie reserve
Saldo na bestemming
*In de loop van 2016 wordt het programma OD administratief opnieuw ingedeeld en zullen de
taakstellingen functioneel worden toegewezen aan andere posten. Hierdoor zal de taakstelling dus
niet meer zichtbaar zijn. Deze taakstelling ad € 344.354 wordt dan jaarlijks gehaald indien het
programma OD een positief resultaat heeft.

-
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4.

Programma Sociaal Domein

4.1

Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze afdeling Sociaal Domein.
Het programma en de afdeling maakt sinds 1 januari 2016 onderdeel uit van het Servicecentrum
MER. Het gaat niet alleen over uitvoerende taken op het gebied van Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en Participatie, maar ook over de wijze waarop wij kwaliteit, continuïteit,
klantgerichtheid en kostenreductie willen realiseren.
Als Servicecentrum hebben we voor het Sociaal Domein enkel personeelsbudgetten. De inhoudelijke
budgetten zijn bij de deelnemende gemeenten gebleven. Over de inhoudelijke budgetten treft u in
deze begroting dus geen informatie aan. In de cijfermatige onderbouwingen van dit programma treft
u – in tegenstelling tot het programma Omgevingsdienst – ook geen informatie over het jaar 2015
aan, omdat het Sociaal Domein in 2015 geen deel uit maakte van ons Servicecentrum.
De transitie naar één afdeling Sociaal Domein en de te bewerkstelligen transformatie betekent het
opnieuw organiseren van Participatie, ondersteuning en zorg. Dit betreft een complexe operatie.
Door de uitvoering van taken binnen het sociaal domein samen te doen en dit te organiseren in het
Servicecentrum MER worden risico’s gereduceerd en worden efficiency en kwaliteit gewaarborgd.
De jaren 2016 en 2017 zijn uitgetrokken om de gewenste ontwikkelingen vorm te geven. Om deze
ontwikkelingen verder inzichtelijk te maken is er een ontwikkelplan opgesteld waarin is vastgelegd
hoe wij de gewenste ontwikkelingen gaat bewerkstellingen.

4.2

Wat willen we bereiken?

Voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen is het bereiken van de volgende
maatschappelijke effecten (“outcomes”) van belang:
- de zelfredzaamheid van hun burgers vergroten;
- voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg;
- de Participatie verhogen;
- de 2de lijns-zorg transformeren naar 1ste lijns-zorg en eigen kracht.
We voldoen aan de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over kwaliteit
klantgerichtheid, kostenreductie en vermindering van de kwetsbaarheid.
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4.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit,
klantgerichtheid en kosten uit:
a. de WMO;
b. de Participatiewet;
c. het minimabeleid;
d. de regie op Schuldhulpverlening;
e. de gehandicaptenparkeerkaart.
Het Sociaal Domein als onderdeel van het Servicecentrum GR MER verleent haar diensten door
middel van een aantal producten. Deze producten zijn in de volgende sub paragrafen weergegeven.
De producten geven deels aan welk resultaat wordt geleverd voor de uitvoeringskosten
(personeelsbudgetten) zoals genoemd in dit programma.
Op dit moment zijn de producten en indicatoren nog vrij traditioneel ingericht. In de toekomst wordt
gewerkt naar een weergave die meer ligt in de transformatiegedachte van het sociaal domein waar
doorontwikkeling op moet plaatsvinden. Voor 2017 wordt de managementinformatie m.b.t. de
producten dan ook verder doorontwikkeld en zal er worden ingezet om per kwartaal goede
(management-) informatie te genereren die voor zowel het Servicecentrum als voor de gemeenten
ruim voldoende stuur- en beleidsinformatie biedt. Daarnaast levert de afdeling Sociaal Domein een
bijdrage in de P&C-cyclussen van de gemeenten.
In het bedrijfsplan Sociaal Domein wordt de mogelijkheid geschetst om in de toekomst Jeugdwettaken uit te voeren. Dit is afhankelijk van toekomstige keuzes van de drie gemeenten. De afdeling
Sociaal Domein voert nu geen Jeugdwet-taken uit. In de begroting 2017 vindt u hierover dus geen
informatie.
4.3.1 WMO
De afdeling Sociaal Domein voert de onderstaande producten uit in het kader van de WMO. Om dat
inzichtelijker te maken, maar ook om goede sturing te kunnen geven, is de WMO verdeeld in
onderstaande producten. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen zorg in natura en
persoonsgebonden budget (PGB).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Begeleiding;
Persoonlijke verzorging;
Kortdurend verblijf;
Rolstoelen;
Vervoersvoorzieningen;
Woonvoorzieningen;
Hulp bij het huishouden;
Meldingen.
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Tabel 4.1 Prestatie-indicatoren WMO
Omschrijving
Raming
2016
Begeleiding
- Aantal cliënten
877
- Aantal indicaties
1128
- Instroom
812
- Uitstroom
1045
- Tijdigheid
70%
Persoonlijke verzorging
- Aantal aanvragen
14
- Aantal indicaties
25
- Instroom
24
- Uitstroom
36
- Tijdigheid
70%
Kortdurend verblijf
- Aantal aanvragen
4
- Aantal indicaties
7
- Instroom
9
- Uitstroom
14
- Tijdigheid
70%
Vervoersvoorzieningen
- Aantal aanvragen
563
- Aantal voorzieningen
4690
- Instroom
429
- Uitstroom
661
- Tijdigheid
76%
Woonvoorzieningen
- Aantal aanvragen
317
- Aantal voorzieningen
1223
- Instroom
72
- Uitstroom
170
- Tijdigheid
61%
Hulp bij het huishouden
- Aantal aanvragen
418
- Aantal voorzieningen
1931
- Instroom
232
- Uitstroom
391
- Tijdigheid
85%
Meldingen
- Aantal meldingen
1726
Bezwaarschriften
- Aantal bezwaarschriften
< 5%
Klachten
- Aantal klachten
< 2%

Raming
2017

Mg

ES

Rd

877
1128
812
1045
70%

214
297
177
205
74%

428
529
461
575
51%

235
302
174
265
85%

14
25
24
36
70%

2
9
12
6
74%

12
12
5
17
51%

0
4
7
13
85%

4
7
9
14
70%

2
3
4
2
74%

0
0
4
9
51%

2
4
1
3
85%

563
4690
429
661
76%

136
1361
105
184
78%

335
2532
258
383
66%

93
797
66
94
83%

317
1223
72
170
61%

107
104
11
8
63%

147
814
59
128
39%

63
305
12
36
82%

418
1931
232
391
85%

111
586
67
87
72%

207
866
127
218
87%

100
479
38
86
97%

31

5

17

9

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%
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4.3.2 Participatie
De afdeling Sociaal Domein voert grotendeels de participatiewet voor de 3 gemeenten uit. Om betere
sturing en inzicht te krijgen wordt dit onderverdeeld in de volgende producten:
a. Participatie-uitkeringen;
b. Re-integratie;
c. Handhaving.
Tabel 4.2 Prestatie-indicatoren Participatie:
Omschrijving
Raming
2016
Aantal uitkeringsgerechtigden
participatie:
- BBZ1
12
- Participatie
921
- Ioaw2
85
3
- Ioaz
9
Aantal uitstroom:
- BBZ
8
- Participatie
302
- Ioaw
28
- Ioaz
5
Aantal instroom in:
- BBZ
9
- Participatie
339
- Ioaw
34
- Ioaz
2
Tijdigheid afhandelen aanvraag:
- BBZ
83%
- Participatie
83%
- Ioaw
84%
- Ioaz
100%
Bezwaarschriften
- Aantal bezwaarschriften
< 5%
Klachten
- Aantal klachten
< 2%
Cijfers zijn gebaseerd op 2015.

Raming
2017

Mg

ES

Rd

12
921
85
9

7
272
25
3

4
418
40
2

1
231
20
4

8
302
28
5

4
64
3
0

2
143
18
3

2
95
7
2

9
339
34
2

5
64
8
1

3
159
16
0

1
116
10
1

83%
83%
84%
100%

77%
78%
95%
100%

78%
78%
100%
100%

95%
95%
78%
100%

< 5%

< 5%

< 5%

< 5%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

1

Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.
2
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4.3.3 Doelgroepenvervoer
De afdeling Sociaal Domein voert momenteel al het vervoer uit m.b.t de WMO. De verwachting is dat
voor 2017 het volledige doelgroepenvervoer voor de 3 gemeenten door de afdeling Sociaal Domein
wordt uitgevoerd. De organisatorische consequenties hiervan zijn nog niet duidelijk.
4.3.4 Minimabeleid
De afdeling Sociaal Domein verzorgt voor de 3 gemeenten de gehele uitvoering van het
minimabeleid.
Tabel 4.3 Prestatie-indicatoren Minimabeleid:
Omschrijving
Raming
2016
Aantal intakes minimaregeling
1362
Cijfers zijn gebaseerd op 2015.

Raming
2017
1362

Mg

ES

Rd

230

595

537

4.3.5 Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening is uitbesteed en de afdeling Sociaal Domein voert hier de regie op.
Tabel 4.4 Prestatie-indicatoren Schuldhulpverlening:
Omschrijving
Raming
2016
Aantal intakes schuldhulpverlening
152
Aantal klanten schuldhulpverlening
349
Cijfers zijn gebaseerd op 2015.

Raming
2017
152
349

Mg
23
68

ES

Rd

70
139

59
142

4.3.6 Gehandicaptenparkeerkaart
De afdeling Sociaal Domein verzorgt de gehele uitvoering van de Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in
samenwerking met de gemeenten.
Tabel 4.5 Prestatie-indicatoren gehandicaptenparkeerkaart
Omschrijving
Raming
Raming
Mg
ES
Rd
2016
2017
Aantal aanvragen GPK
298
298
62
159
77
Aantal toekenningen GPK
Nog niet
Nog niet
n.n.
n.n.
37
bekend*
bekend*
b.*
b.*
Cijfers zijn gebaseerd op 2015.
*In de loop van 2016 worden ervaringscijfers genoteerd, zodat in de toekomst aantallen kunnen
worden geraamd.
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4.4

Wat mag het kosten?

De inhoudelijke budgetten voor de uitvoering van onze taken zijn bij de deelnemende gebleven. Deze
treft u dus niet in onze begroting aan. De personeelsbudgetten die dekking geven aan de benodigde
uitvoeringskosten treft u wel in onze begroting aan, omdat deze met ingang van 1 januari 2016 aan
ons worden overgeheveld in de vorm van bijdragen van de gemeenten. In tabel 5.6 staat de
programmabegroting 2017-2020.
De afdeling Sociaal Domein is in 2016 gestart en heeft een groeipad van 2 jaar. Het jaar 2017 is het 2e
jaar in het groeipad waarin op meerdere fronten doorontwikkeling plaatsvindt. Om processen te
verbeteren, kwaliteit te verhogen, efficiënter te werken, medewerkers verder op te leiden en door te
ontwikkelen naar een kwalitatief hoog niveau van uitvoering is er op dit programma een tijdelijk
implementatiebudget beschikbaar. Het implementatiebudget maakt deel uit van de met de
deelnemende gemeenten gemaakte afspraken.
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Tabel 4.6 Programmabegroting Sociaal Domein
Programma
Sociaal Domein

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

Zorg

Kosten personeel Zorg
Kosten Overig Zorg
Totaal laste Zorg

€ 1.477.675 € 1.477.675 € 1.477.675 € 1.477.675
€ 38.500
€ 38.500
€ 38.500
€ 38.500
€ 1.516.175 € 1.516.175 € 1.516.175 € 1.516.175

Participatie

Kosten personeel Participatie
Kosten Overig Participatie
Totaal lasten Participatie

€ 1.941.371 € 1.941.371 € 1.941.371 € 1.941.371
€ 68.393
€ 68.393
€ 68.393
€ 68.393
€ 2.009.764 € 2.009.764 € 2.009.764 € 2.009.764

Schuldhulpverlening

Kosten Schuldhulpverlening
Totaal lasten Schuldhulpverl.

€ 249.200
€ 249.200

€ 249.200
€ 249.200

€ 249.200
€ 249.200

€ 249.200
€ 249.200

Staf

Kosten personeel Staf
Overige personeelskosten
Totaal lasten Staf

€ 472.692
€ 416.241
€ 888.933

€ 472.692
€ 416.241
€ 888.933

€ 472.692
€ 416.241
€ 888.933

€ 472.692
€ 416.241
€ 888.933

Overig

Implementatiebudget
Totale lasten Overig

€ 975.000
€ 975.000

€ 375.000
€ 375.000

€ 375.000
€ 375.000

-

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

€ 5.639.072 € 5.039.072 € 5.039.072 € 4.664.072
Deel bijdrage Maasgouw
Deel bijdrage Echt-Susteren
Deel bijdrage Roerdalen

Totale baten
Saldo voor bestemming
Mutatie reserve
Saldo na bestemming

€ 1.482.620 € 1.324.869 € 1.324.869 € 1.226.274
€ 2.639.543 € 2.358.694 € 2.358.694 € 2.183.164
€ 1.516.909 € 1.355.509 € 1.355.509 € 1.254.634
€ 5.639.072 € 5.039.072 € 5.039.072 € 4.664.072
-

-

-

-
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5.

Programma Bedrijfsvoering

5.1

Inleiding

Dit programma betreft de bedrijfsvoering van de GR MER zelf. Hierbij moet meteen worden
opgemerkt dat het grootste deel van de bedrijfsvoering van de GR MER niet alleen door de
moedergemeenten wordt uitgevoerd, maar ook rechtstreeks voor rekening van de
moedergemeenten komt. Dat wil zeggen dat in onze begroting enkel die bedrijfsvoeringzaken zijn
opgenomen die door de GR MER zelf worden uitgevoerd.
Onderzocht wordt hoe bedrijfsvoeringondersteuning op het gebied van financiën, DIV, I&A, HRM en
Inkoop voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen én voor de GR MER zelf bij GR
MER kan worden ondergebracht. In dit programma zijn deze zaken nog niet te zien, omdat hier nog
geen besluit over is genomen. Andere bedrijfsvoeringondersteuning voor de GR MER die door de
deelnemende gemeenten wordt verzorgd beslaat o.a. facilitaire zaken, advisering over communicatie
en algemeen juridisch advies.
In 2015 en 2016 was in dit programma ook de I&A-projectenkalender 2015-2016 opgenomen, het
betrof structurele en projectkosten. De structurele kosten blijven doorlopen en zijn daarom zichtbaar
in dit programma. Een I&A-projectenkalender 2.0 (2017-2018) wordt nog opgesteld. Deze is nog niet
te zien in deze begroting.

5.2

Wat willen we bereiken?

Een goede ondersteuning van de directie, het Dagelijks Bestuur (DB), het Algemeen Bestuur (AB) en
de Ondernemingsraad (OR).
Een goede bedrijfsvoering voor de GR MER op het gebied van huisvesting, communicatie en
informatievoorziening en automatisering, om op deze manier de werkprocessen en gebruikers
daarvan zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

5.3

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor:
a. secretariële en administratieve ondersteuning voor directie, stuurgroep, DB en AB en voor hun
besluitvormingsproces;
b. advisering aan directie, stuurgroep, DB en AB over besluitvorming, P&C Cyclus, visie en strategie
en de verbetering het besluitvormingsproces en van de bedrijfsvoering van de GR MER;
c. secretariële ondersteuning voor de OR;
d. controle van jaarrekening en jaarverslag;
e. huisvesting van onze werknemers;
f. de hoge beschikbaarheid en kwaliteit van ICT;
g. de zo optimaal mogelijke ondersteuning van het huidige systeem van Informatievoorziening en
automatisering.

5.4

Wat mag het kosten?

De indirecte kosten betreffen de loonkosten voor de ondersteuning van directie, stuurgroep, DB, AB
en OR en overige personeelskosten en opleiding ten aanzien van voornoemde ondersteuning.
De directe kosten zijn verdeeld over:
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-

de kosten voor de wettelijk verplichte accountant voor de controle van de jaarrekening en het
jaarverslag;
communicatie (middelen, geen mensen);
huur van voormalig gemeentehuis in Heel van gemeente Maasgouw voor de huisvesting van
onze afdeling Omgevingsdienst.
lease, licenties en onderhoud van de ICT infrastructuur en softwaretoepassingen voor de afdeling
Omgevingsdienst;
Kosten met betrekking tot lease, licenties en onderhoud voor de ICT infrastructuur en
softwaretoepassingen die financieel als structureel zijn opgenomen in de vastgestelde
projectenkalender I&A 2015-2016. Dit bedrag is terug te vinden in: “Projectenkalender Realisatie
MER informatiearchitectuur 2015-2016” met name de verhoging van de leaselasten vanuit
project 14. In 2016 is een nieuwe indeling gemaakt om de structurele lasten, die expliciet
genoemd zijn in de vastgestelde I&A Projectenkalender 2015/2016 volgens begrotingswijziging
2016-2, inzichtelijker te maken (zie tabel 5.1 oude indeling en 5.2 nieuwe indeling op de
volgende pagina).

In tabel 5.3 is de programmabegroting bedrijfsvoering weergegeven. Alle kosten worden in 2017
gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de inzet van het resterende
transitiebudget Ontwikkeling OD ad € 73.254. Ook zijn er structurele kosten die voortkomen uit het
incidentele gedeelte van het budget 2015 van de I&A projectenkalender 2015/2016 ad € 38.700
benodigd voor een lease van 6 jaar. Dit budget is reeds ontvangen in 2015 en opgenomen op de
balans als vooruitontvangen. In 2017 en 2018 wordt een gedeelte ad € 13.625 nog gedekt door de
extra baten vanuit de programmaoverheveling van OD naar bedrijfsvoering vanuit de
begrotingswijziging 2016-2. In 2017 en 2018 is dus € 25.075 benodigd vanuit het vooruitontvangen
budget 2015.
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Tabel 5.1 Specificatie structurele kosten I&A oude indeling
Raming 2017
Raming 2018
Raming 2019
Raming 2020
Lasten
Onderhoud ICT
€
212.100 €
212.100 €
212.100 €
212.100
Lease ICT
€
133.625 €
133.625 €
120.000 €
120.000
I&A PC structureel 15/16
€
1.384.000 €
1.559.000 €
1.559.000 €
1.559.000
Totaal
€
1.729.725 €
1.904.725 €
1.891.100 €
1.891.100
Baten
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
transitiebudget ICT
Baten I&A structureel
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€
€
€
€

84.597
113.500
74.374
73.254

€
€
€
€

107.340
144.015
94.370
-

€
€
€
€

103.110
138.339
90.651
-

€
€
€
€

103.110
138.339
90.651
-

€
€
€
€

456.455
555.692
371.853
1.729.725

€
€
€
€

510.789
628.590
419.621
1.904.725

€
€
€
€

510.789
628.590
419.621
1.891.100

€
€
€
€

510.789
628.590
419.621
1.891.100

Tabel 5.2 Specificatie structurele kosten I&A nieuwe indeling
Raming 2017
Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Lasten
Applicaties Onderhoud
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
Totaal:
Baten
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Transitie Ontwikkeling OD
Totaal
Transitie I&A Projectenkalender 2015/2016
Totaal:

€
€
€
€
€
€
€

297.000
418.000
14.800
9.000
542.000
474.000
1.754.800

€
€
€
€
€
€
€

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000
1.929.800

€
€
€
€
€
€
€

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000
1.929.800

€
€
€
€
€
€
€

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000
1.929.800

€
€
€
€
€

541.052
669.192
446.227
73.254
1.729.725

€
€
€
€
€

618.129
772.605
513.991
1.904.725

€
€
€
€
€

613.899
766.929
510.272
1.891.100

€
€
€
€
€

613.899
766.929
510.272
1.891.100

€
€

25.075
1.754.800

€
€

25.075
1.929.800

€
€

38.700
1.929.800

€
€

38.700
1.929.800
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Tabel 5.3 Programmabegroting Bedrijfsvoering
Programma
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Algemeen

Kosten personeel
Overige personeelskosten
Accountantskosten
Communicatie
Huur huisvesting Heel
Totaal lasten BV Algemeen

Bedrijfsvoering
I&A

Applicaties Onderhoud
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
Totaal lasten BV I&A

Totale lasten
Bijdrage
gemeenten
Transitiebudget
Transitiebudget

Raming
2017

Raming
2018

Raming
2019

Raming
2020

€ 147.943
€ 2.167
€ 10.000
€ 5.000
€ 210.000
€ 375.110

€ 147.943
€ 2.167
€ 10.000
€ 5.000
€ 210.000
€ 375.110

€ 147.943
€ 2.167
€ 10.000
€ 5.000
€ 210.000
€ 375.110

€ 147.943
€ 2.167
€ 10.000
€ 5.000
€ 210.000
€ 375.110

€ 297.000
€ 297.000
€ 297.000
€ 297.000
€ 418.000
€ 453.000
€ 453.000
€ 453.000
€ 14.800
€ 14.800
€ 14.800
€ 14.800
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 542.000
€ 542.000
€ 542.000
€ 542.000
€ 474.000
€ 614.000
€ 614.000
€ 614.000
€ 1.754.800 € 1.929.800 € 1.929.800 € 1.929.800
€ 2.129.910 € 2.304.910 € 2.304.910 € 2.304.910

Deel bijdrage Maasgouw
Deel bijdrage Echt-Susteren
Deel bijdrage Roerdalen
Ontwikkeling OD
I&A Projectenkalender
2015/2016

Totale baten
Saldo voor bestemming
Mutatie reserve
Saldo na bestemming

€ 802.315
€ 737.970
€ 491.296
€ 73.254
€ 25.075

€ 879.392
€ 841.383
€ 559.060
€ 25.075

€ 875.162
€ 835.707
€ 555.341
€ 38.700

€ 875.162
€ 835.707
€ 555.341
€ 38.700

€ 2.129.910 € 2.304.910 € 2.304.910 € 2.304.910
-

-

-

-
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6.

Paragrafen

6.1

Inleiding

Hier zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de
beheersmatige aspecten. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. De paragrafen
verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum
MER.

6.2

paragraaf bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende taken die het Servicecentrum
MER uitvoert voor de eigen afdeling Omgevingsdienst, de afdeling Sociaal Domein, de Directie, het
Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Omdat de bedrijfsvoering samen uitgevoerd gaat worden
met de drie gemeenten is er voor gekozen om de activiteiten in totaliteit onder te brengen in een
programma. Zie hiervoor hoofdstuk 6 programma Bedrijfsvoering. Vanuit dit programma wordt de
bedrijfsvoering georganiseerd van de Gemeenschappelijke Regeling.
Tabel 6.1 HRM-Kengetallen
Per 1 jan 2016

Aantal
Fulltime
Parttime

Totaal
Totaal aantal medewerkers:
Omgevingsdienst:
Sociaal Domein:
Man Totaal:
Omgevingsdienst:
Sociaal Domein:
Vrouw Totaal:
Omgevingsdienst:
Sociaal Domein:

133
72
61
57
41
16
76
31
45

Ontwikkeling gemiddeld ziekteverzuimpercentage
Jaar
%
2015
2016
2017

2,89%
Nog niet bekend
Nog niet bekend

64
39
25
49
36
13
15
3
12

69
33
36
8
5
3
61
28
33

Percentage
Fulltime
Parttime
48,1%
54,2%
41,0%
86,0%
87,8%
81,3%
19,7%
9,7%
26,7%

51,9%
45,8%
59,0%
14,0%
12,2%
18,7%
80,3%
90,3%
73,3%

Ontwikkeling personeelsbestand
Jaar
fte
2015
2016 (incl. SD)
2017

66,36
124,86
Nog niet bekend
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Interne controle
In de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting wordt aangegeven welke interne onderzoeken naar
de doelmatigheid en de doeltreffendheid in het begrotingsjaar verricht zullen worden.
In 2016 staat als ontwikkelpunt binnen de afdeling bedrijfsvoering het opstellen van een intern
controleplan voor de GR-MER op de agenda. In dit IC-plan wordt de interne controle verder
uitgewerkt. De Interne controle (IC) vindt in ieder geval plaats op de volgende activiteiten:
• In- en uitdiensttreding personeel
• Salarissen
• Crediteuren
• Inkoop en aanbestedingen
In deze begroting is rekening gehouden met de Cao indexering van 2015 en 2016 op basis van CARUWO. Voor 2015 een verhoging van 0,8% en 1,25%. Voor 2016 een verhoging van 3%. Indien er in
2017 nog cao wijzigingen plaatsvinden zullen deze middels een begrotingswijziging alsnog verwerkt
worden.
Tabel 6.2 Cao ontwikkeling
Cao verhoging

Basis

Percentage
Programma Omgevingsdienst
Loonkosten
Totaal

31-12-2014
€ 4.094.221
€ 4.094.221

Programma Sociaal Domein
Personeel staf
Personeel participatie
Personeel zorg
Totaal

31-12-2015
€ 458.924
€ 1.884.826
€ 1.434.636
€ 3.778.386

Programma Bedrijfsvoering
Loonkosten
Totaal

31-12-2014
€ 140.735
€ 140.735

6.3

Aanpassing
1 2015
0,8%

Aanpassing
2 2015
1,25%

Aanpassing
2016
3%

Aanpassing
Totaal

€ 32.754
€ 4.126.975

€ 51.587
€ 4.178.562

€ 125.357
€ 4.303.919

€ 209.698
€ 4.303.919

€ 13.768
€ 56.545
€ 43.039
€ 3.891.738

€ 113.352
€ 3.891.738

€ 4.309
€ 147.943

€ 7.08
€ 147.943

€ 1.126
€ 141.861

€ 1.773
€ 143.634

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van het Servicecentrum MER is.
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang
van de risico’s.
De risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffenen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de
financiële positie.
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De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum
MER beschikt om risico’s op te kunnen vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reserves.
In de gemeenschappelijke regeling MER is bepaald (art. 21, lid 1a) dat er niet meer reserves worden
opgebouwd dan in het uiterste geval noodzakelijk is. In de oude situatie, waarbij alleen het
programma Omgevingsdienst deel uitmaakte van de GR-MER, is in het bedrijfsplan van de afdeling
Omgevingsdienst opgenomen dat een reserve voor de Omgevingsdienst maximaal 3% van de
salarislasten bedraagt met een plafond van € 100.000. Gezien de nieuwe situatie, waarbij het
programma Sociaal Domein is toegevoegd aan het Servicecentrum, zal in2016 worden bekeken wat
een reële weerstandscapaciteit, c.q. saldireserve is in relatie tot de mogelijke risico’s.
Het Servicecentrum heeft behoudens de huidige Algemene reserve van € 100.000 een geringe
weerstandscapaciteit. Wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen kan er een beroep worden
gedaan op de weerstandscapaciteit van de drie deelnemende gemeenten.
GR-MER brede risico’s
Nieuwe en groeiende organisatie
Het Servicecentrum MER is nog een nieuwe en groeiende organisatie, met nog een door te
ontwikkelen P&C-cyclus. Hierdoor zijn bepaalde budgetten, budgethouderschap, financiële
ondersteuning, interne controle, etc. nog niet goed belegd en geformaliseerd.
In 2016 is het Sociaal Domein toegevoegd en vanaf 2017 zal naar verwachting de bedrijfsvoering van
de gemeenten aan het Servicecentrum worden toegevoegd. Nadere uitwerking voor verbetering is
opgenomen in het bedrijfsplan bedrijfsvoering.
Kwaliteit dienstverlening
Om de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het Servicecentrum te waarborgen, wordt gemonitord
op kwaliteit. Dit gebeurt per programma op basis van prestatie-indicatoren in vergelijking met andere
gemeenten.
Taakstellingen
De GR-MER heeft nu en in de toekomst taakstellingen op de verschillende programma’s. Afhankelijk
van de bedrijfsvoering kunnen deze worden gerealiseerd. Tot op heden zijn de opgelegde
taakstellingen behaald. De taakstelling Omgevingsdienst zal in 2016 in een begrotingswijziging
structureel worden ingevuld.
Over- en Onderclaim deelnemende gemeenten
Het Servicecentrum MER werkt in opdracht van de deelnemende gemeenten. Daarom is het
Servicecentrum afhankelijk van de vraag en afnamen vanuit de gemeenten. De vraag kan meer of
minder zijn dan begroot (bv. bouwvergunningen). De beheersmaatregelen die worden getroffen zijn
jaarlijkse afspraken over de afname, een goede monitoring per kwartaal, en het flexibel inzetten van
medewerkers en eventuele inhuur.
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Risico’s programma Omgevingsdienst.
Inkomsten RUD-samenwerking
We ontvangen nu vanuit de RUD-samenwerking inkomsten voor dienstverlening aan andere
gemeenten (o.a. Nederweert, Leudal en Valkenburg). Al deze inkomsten zijn afhankelijk van de
jaarlijkse (bestuurlijke) wensen van onze opdrachtgevers. Dit brengt als risico mee dat deze kunnen
wegvallen. Dit is ook de reden dat de MER-OD werkt met een flexibele schil.
Risico van beëindiging huidige netwerk-RUD samenwerking als gevolg van wet VTH
De huidige netwerkvorm – zonder gemeenschappelijke regeling (GR) – moet op basis van de wet VTH
uiterlijk 01-01-2018 eindigen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar nieuwe
organisatievormen. Daarbij hebben de bestuurders de opdracht gegeven om de voordelen van het
netwerk zoveel als mogelijk te behouden. Besluitvorming is in 2016 gepland. Het samenwerken in een
netwerk kent namelijk voordelen ten opzichte van 'klassiek' georganiseerde organisaties. Voordelen
als: efficiënte coördinatie/inzet van middelen, een beperking van (overhead)kosten, flexibel aan de
veranderende omgeving aan te passen structuren en beperkt management. Zo benutten - zoals al
genoemd - ook de MER-gemeenten de netwerk-RUD Limburg Noord voor het flexibel opvangen van
pieken in het werk. Ook worden inkomsten gegenereerd doordat op verzoek netwerk-partners
worden geassisteerd bij de uitvoering van hun VTH-taken door de OD. Ook voldoet de OD door de
netwerk samenwerking voor ook zeer specialistische taken - waarvoor ze zelfstandig niet voldoende
werk en specialisten binnen de basisformatie heeft, aan de kwaliteitscriteria van kritieke massa (2 of
3 FTE per specialisme).
Deze flexibiliteit van organiseren heeft vanuit het programma OD geredeneerd als nadeel dat de
inkomsten uit de samenwerking niet structureel en op voorhand te begroten zijn. Dit brengt het risico
met zich mee dat de inkomsten in de toekomst lager kunnen uitvallen dan het huidige niveau. Dit
risico is ook van toepassing op de inkomsten die het resultaat zijn van de ‘overclaim’ van de MERgemeenten. Deze risico’s worden door de MER-OD zoveel als mogelijk beperkt door extra capaciteit dus meer capaciteit dan de basisformatie, zoveel als mogelijk flexibel en resultaatgericht te
organiseren. De voordelen hiervan zijn met de gerealiseerde kostenreductie in 2015 inzichtelijk
gemaakt.
Risico’s programma Sociaal Domein
Het programma Sociaal Domein is vanaf 2016 opgenomen in het Servicecentrum MER. Gezien de
maatschappelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein, is het nog onduidelijk welke risico’s
door het SD worden gelopen en hoe hoog de reserve moet zijn om deze risico’s af te kunnen dekken.
Decentralisaties Sociaal Domein
De invoering van de decentralisaties in het Sociaal Domein kent momenteel nog een aanloopperiode.
De effecten van deze decentralisatie zijn nog niet helemaal duidelijk waardoor de mogelijke risico’s
als gevolg van deze invoering nog niet goed zijn in te schatten. Het is dus van belang deze
ontwikkelingen goed te monitoren en de mogelijke risico’s te inventariseren. Op basis van
voortschrijdende sturing- en management rapportages kan meer inzicht in de mogelijke risico’s
worden verkregen.
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Uitvoeringskosten Sociaal Domein
De afdeling Sociaal Domein heeft een budget voor het uitvoeren van de huidige taken. Toekomstige
ontwikkelingen in het Sociaal Domein, (extra) wensen van de gemeenten, ontwikkelingen m.b.t. het
functieboek kunnen gevolgen hebben voor de benodigde uitvoeringsbudgetten van de afdeling
Sociaal Domein en de daarmee samenhangende personele capaciteit.
Risico’s programma Bedrijfsvoering
Beheersing kosten I&A projectenkalender
Investeringen in hard- en software worden gefinancierd vanuit het leasecontract waardoor naast de
structurele kosten van licenties en onderhoud ook de kosten van investeringen structureel in de
begroting zijn opgenomen. Hierdoor worden pieken in de begroting alleen nog veroorzaakt door
nieuwe investeringen en niet meer door vervanging van bestaande hard- en software.

6.4

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de 3 auto’s van de Omgevingsdienst. De totale
investering bedroeg € 73.107 in 2014. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een periode
van 8 jaar. In 2015 is begonnen met afschrijven. De afschrijving bedraagt € 9.138 per jaar (met rente
hoeft geen rekening te worden gehouden). Begin 2017 resteert € 54.830,25 na twee
afschrijvingstermijnen.
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6.5

Paragraaf financiering

Kasgeldlimiet
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 67.965. (0,75 % van het begrotingstotaal) dagelijks afgestort naar de
schatkist.
Geldleningen
Het Servicecentrum MER kent geen afgesloten geldleningen.
Liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte
Op dit moment is het Servicecentrum voldoende liquide. Verder is het van belang om binnen de
exploitatie te zorgen voor een zo goed mogelijke afstemming van de inkomstenstromen met de uitgaven.
Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten (tabel 6.3) en
contracten met derden. Dit zijn gemeenten waarvoor het Servicecentrum betaalde werkzaamheden voor
verricht.
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Tabel 6.3 Financiering vanuit de deelnemende gemeenten
Bijdrage per gemeente (exclusief bijdragen derden en beschikking transitiebudget)
Rekening Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
Bedragen x€ 1000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Bijdrage aan programma Omgevingsdienst (o.b.v. verdeelsleutel ingebracht budget)
Maasgouw
1.648
1.614
1.600
1.600
1.604
1.604
Echt-Susteren
1.953
1.937
1.920
1.920
1.926
1.926
Roerdalen
1.223
1.226
1.218
1.218
1.222
1.222
Totaal
4.824
4.815
4.738
4.738
4.752
4.752
Bijdrage aan programma Omgevingsdienst (verdeling o.b.v. verdeling
VVGB-middelen)
Maasgouw
46
15
101
101
101
101
Echt-Susteren
25
21
46
46
46
46
Roerdalen
11
9
20
20
20
20
Totaal
82
45
167
167
167
167
Totaal Programma 1
4906
4.850
4.905
4.905
4.919
4.919
Bijdrage aan programma Sociaal domein (verdeling o.b.v. verdeelsleutel
ingebracht budget)
Maasgouw)
1.483
1.325
1.325
1.226
Echt-Susteren
2.639
2.359
2.359
2.183
Roerdalen
1.517
1.355
1.355
1.255
Totaal
5.639
5.039
5.039
4.664
Totaal Programma 2
5.639
5.039
5.039
4.664
Bijdrage aan programma Bedrijfsvoering (verdeling o.b.v. inwoneraantal)
Maasgouw
333
325
802
880
Echt-Susteren
164
154
738
841
Roerdalen
108
101
491
559
Totaal
605
580
2.031
2.280
Bijdrage aan programma Bedrijfsvoering (verdeling o.b.v. I&A
Projectenkalender 2015/2017)
Maasgouw
112
Echt-Susteren
127
Roerdalen
105
Totaal
344
Totaal Programma 3
949
580
2.099
2.280
Totaal
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal bijdrage

2.139
2.269
1.447
5.855

3.986
5.343
3.246
12.575

3.906
5.166
3.152
12.224

875
836
555
2.266

875
836
555
2.266

2.266

2.266

3.905
5.167
3.152
12.224

3.806
4.991
3.052
11.849
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7.

Financiële begroting 2017-2020

Omschrijving Functie

Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020

1. Omgevingsdienst
Externe adviseurs/specialisten

254.154

254.154

254.154

254.154

Toezicht en handhaving

139.952

139.952

139.952

139.952

9.138

9.138

9.138

9.138

Taakstelling (10% in 2017)

-74.586

-74.586

-74.586

-74.586

Totaal directe kosten

328.658

328.658

328.658

328.658

4.303.919

4.303.919

4.303.919

4.303.919

542.483

542.483

556.108

556.108

-269.768

-269.768

-269.768

-269.768

Totaal loonkosten

4.576.634

4.576.634

4.590.259

4.590.259

Lasten

4.905.292

4.905.292

4.918.917

4.918.917

Maasgouw

1.600.142

1.600.142

1.604.372

1.604.372

Echt-Susteren

1.920.064

1.920.064

1.925.739

1.925.739

Roerdalen

1.217.826

1.217.826

1.221.546

1.221.546

101.490

101.490

101.490

101.490

VVGB Echt-Susteren

46.268

46.268

46.268

46.268

VVGB Roerdalen

19.502

19.502

19.502

19.502

4.905.292

4.905.292

4.918.917

4.918.917

Afschrijving auto's

Loonkosten afdeling omgevingsdienst
Overige personeelskosten
Taakstelling (7,5% in 2017)

Bijdrage deelnemende gemeenten

VVGB Maasgouw

Baten
Saldo voor bestemming

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo programma 1 Omgevingsdienst

-

-

-

-

Storting reserves
Onttrekking reserves
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Omschrijving Functie

Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020

2. Sociaal Domein
Implementatiebudget

975.000

375.000

375.000

Schuldhulpverlening

249.200

249.200

249.200

249.200

Overige kosten participatie

68.393

68.393

68.393

68.393

Overige kosten zorg

38.500

38.500

38.500

38.500

1.331.093

731.093

731.093

356.093

Totaal directe kosten
Personeel staf

472.692

472.692

472.692

472.692

Personeel participatie

1.941.371

1.941.371

1.941.371

1.941.371

Personeel zorg

1.477.675

1.477.675

1.477.675

1.477.675

416.241

416.241

416.241

416.241

Totaal loonkosten

4.307.979

4.307.979

4.307.979

4.307.979

Lasten

5.639.072

5.039.072

5.039.072

4.664.072

Maasgouw

1.482.620

1.324.869

1.324.869

1.226.274

Echt-Susteren

2.639.543

2.358.694

2.358.694

2.183.164

Roerdalen

1.516.909

1.355.509

1.355.509

1.254.634

Baten

5.639.072

5.039.072

5.039.072

4.664.072

Overige personeelskosten

Bijdrage deelnemende gemeenten

Saldo voor bestemming

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo programma 2 Sociaal Domein

-

-

-

-

Storting reserves
Onttrekking reserves
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Omschrijving Functie

Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020

3. Bedrijfsvoering
Accountantskosten

10.000

10.000

10.000

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

210.000

210.000

210.000

210.000

Applicaties Onderhoud

297.000

297.000

297.000

297.000

LAN Onderhoud

418.000

453.000

453.000

453.000

14.800

14.800

14.800

14.800

Communicatie
Huur huisvesting Heel
I&A

LAN Beheer
LAN Aanschaf

9.000

9.000

9.000

9.000

WAN Verbindingen

542.000

542.000

542.000

542.000

Leasekosten

474.000

614.000

614.000

614.000

1.979.800

2.154.800

2.154.800

2.154.800

147.943

147.943

147.943

147.943

2.167

2.167

2.167

2.167

150.110

150.110

150.110

150.110

2.129.910

2.304.910

2.304.910

2.304.910

Totaal directe kosten
Loonkosten bedrijfsvoering
Overige personeelskosten en opleidingen
Totaal loonkosten
Lasten
Transitiebudget

73.254

-

I&A transitiebudget

25.075

25.075

38.700

38.700

Maasgouw (incl. huurkosten huisvestiging)

802.315

879.392

875.162

875.162

Echt-Susteren

737.970

841.383

835.707

835.707

Roerdalen

491.296

559.060

555.341

555.341

2.129.910

2.304.910

2.304.910

2.304.910

Bijdrage deelnemende gemeenten

Baten
Saldo voor bestemming

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo programma 3 Bedrijfsvoering

-

-

-

-

Totaal Servicecentrum MER

-

-

-

-

Storting reserves
Onttrekking reserves

Totaal Begroot Servicecentrum MER

12.674.274

12.249.274

12.262.899

11.887.899
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8.

Staat van reserves

Tabel 8.1 Staat van reserves
Reserve

Stand
1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

Stand
31-12-2017

Algemene reserve

€ 100.000

€ 100.000

Totaal

€ 100.000

€ 100.000

In bovenstaand overzicht zijn de mutaties op grond van de bestemming van het positieve resultaat van de
jaarrekening 2015 nog niet verwerkt, omdat deze jaarrekening nog ter besluitvorming moet worden
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur respectievelijk het Algemeen Bestuur. De bestemmingsreserves
inkomsten Nederweert en ICT (zaaksysteem) worden in 2016 onttrokken en zijn dus niet meer terug te
vinden in de staat van reserves 2017.
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Commentaren
Zienswijzen Begroting 2017 en meerjarenraming 2018- 2020
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER

Algemeen Bestuur
29 juni 2016

1. Inleiding
Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)en artikel 19 van de
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het
Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt
de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen
Bestuur wordt aangeboden.
De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben alle één of meerdere
zienswijzen over de begroting bij het DB naar voren gebracht. De zienswijzen zijn hieronder letterlijk
weergegeven en van een reactie voorzien.
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2.1 Zienswijzen gemeente Maasgouw
De raad van de gemeente Maasgouw heeft de volgende zienswijzen over de begroting naar voren gebracht:
a. De SC MER dient vanaf 2017 een sluitende begroting voor te leggen;
b. Begroting en rekening dienen meer prestatie-indicatoren te bevatten;
c. De raad wil tijdig op de hoogte gebracht te worden over eventuele financiële ontwikkelingen zodat de
raad nog kan sturen.
2.2 Reactie zienswijzen gemeente Maasgouw
Op de zienswijzen van de raad van de gemeente Maasgouw wordt als volgt gereageerd:
a. De begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 is sluitend en wij zijn uiteraard van plan enkel
sluitende begrotingen vast te stellen. In het Servicecentrum kan het, net zoals bij de deelnemende
gemeenten, voorkomen dat wegens tegenslagen of onvoorziene omstandigheden extra middelen nodig
zijn. In dat geval bezien wij eerst of dat binnen de huidige begroting kan worden opgelost, daarna of we
een reserve in kunnen zetten en als uiterste redmiddel overwegen we een beroep te doen op de
deelnemende gemeenten.
Uiteraard staat dit los van taken die eventueel nog aan ons worden overdragen, want daar hoort een
uitvoeringsbudget bij dat door de gemeenten ter beschikking wordt gesteld en dus een wijziging van de
begroting van het Servicecentrum. Het staat ook los van eventuele extra opdrachten of projecten die wij
van de deelnemende gemeenten ontvangen: extra uitgaven en inkomsten als gevolg van deze
opdrachten dienen ook via een wijziging van onze begroting te worden verwerkt.
b. Wij zijn een jonge, groeiende organisatie en onze P&C-documenten zijn in ontwikkeling. Zoals in de
begroting 2017 aangegeven streven wij continu naar verbetering van deze documenten. Onze begroting
bevat nagenoeg uitsluitend personeelskosten en I&A-kosten. De prestatie-indicatoren vormen een nieuw
onderdeel van onze begroting. Ze zijn als het ware een extra service aan de deelnemende gemeenten.
We willen laten zien wat we aan de deelnemende gemeenten leveren. Het nieuwe Besluit Begroten en
Verantwoorden gemeenten en provincies, dat vanaf 2018 van toepassing is op onze GR MER, bevat
beleidsindicatoren. Voor zover deze van toepassing zijn op onze uitvoerende taken, zullen wij deze
verplichte indicatoren uiteraard in onze begroting 2018 opnemen. Daarnaast zal ook worden gekeken
naar de indicatoren uit ‘Vensters voor bedrijfsvoering’. Alle in een begroting opgenomen indicatoren
komen altijd terug in de jaarrekening.
c. Conform de Wgr en de GR MER stuurt het DB de raden van de deelnemende gemeenten:
 De voorlopige jaarrekening ter informatie;
 De algemene financiële en beleidsmatige kaders ter informatie (in 2017 was de begroting tevens het
algemene financiële en beleidsmatige kader);
 De ontwerp begroting voor zienswijzen;
 De begrotingswijzigingen (ook indien deze niet leiden tot wijzigingen in de bijdragen van de
deelnemende gemeenten) voor zienswijzen.
De begrotingswijzigingen zijn aanpassingen die voorafgaand aan of gedurende het begrotingsjaar worden
doorgevoerd. De wijzigingen worden door het DB voorgesteld, zodra financiële ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven. Op dat moment is er dus inzicht en wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze
kenbaar te maken.
Voor de volledigheid willen wij erop wijzen dat wij – op de projectenkalender I&A na – geen inhoudelijke
budgetten in onze begroting hebben. Deze zijn achtergebleven bij de deelnemende gemeenten.
Rapportage over deze budgetten en de bijbehorende financiële ontwikkelingen gebeurt door de colleges.
Uiteraard zullen wij de gegevens die de colleges voor op het opstellen van tussentijdse rapportages van
ons nodig hebben tijdig aanleveren en desgewenst van advisering voorzien.
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3.1 Zienswijze gemeente Echt-Susteren
De raad van de gemeente Echt-Susteren heeft de volgende zienswijze over de begroting naar voren gebracht:
Het DB van de GR MER met klem op te roepen de wettelijke bepalingen uit de Wet gemeenschappelijke
regelingen strikt na te leven. In de begeleidende brief geeft de raad aan dat deze uitspraak toeziet op de
naleving van art. 34b Wgr: “Ingevolge dit artikel dienen immers de financiële en beleidsmatige kader door
uw DB voor 15 april aan de raad te worden toegezonden.”
3.2 Reactie zienswijze gemeente Echt-Susteren
Op de zienswijze van de raad van de gemeente Echt-Susteren wordt als volgt gereageerd:
Voorafgaand aan de begroting 2018 zullen wij de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2018
separaat vaststellen en tijdig ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toezenden.
In de begroting 2017, die wij voor 15 april 2016 aan de raad hebben toegezonden, hebben wij aangegeven
dat deze begroting eenmalig tevens fungeert als algemeen financieel en beleidsmatig kader.
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4.1 Zienswijzen gemeente Roerdalen
De raad van de gemeente Roerdalen heeft de volgende zienswijzen over de begroting naar voren gebracht:
a. Een systeem van integraal risicomanagement te ontwerpen en te implementeren;
b. Neem met betrekking tot het risicomanagement de financiële indicatoren, solvabiliteit, netto
schuldenquote en de structurele exploitatieruimte op in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicomanagement;
c. Geef in de paragraaf weerstandsvermogen aan, binnen welke bandbreedte de onder a genoemde
financiële indicatoren zich dienen te bevinden en waarom dat is;
d. Neem in de begroting de formatieomvang op in FTE's en personen zowel in vaste als niet vaste dienst;
e. Ten aanzien van de stukken in het algemeen: maak ze digitaal toegankelijk middels een doorzoekbaar
PDF.
4.2 Reactie zienswijzen gemeente Roerdalen
De zienswijzen van de gemeente Roerdalen worden als volgt beantwoord:
a. Wij zijn een jonge, groeiende organisatie en onze P&C-documenten zijn nog steeds in ontwikkeling. Zoals
in de begroting 2017 aangegeven streven wij continu naar verbetering van deze documenten. De
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer in de begroting 2017 is verbeterd ten opzichte van de
begroting 2016. Dit zullen wij de komende jaren blijven doen, met als uiteindelijke doelstelling een
geïmplementeerd systeem van integraal risicomanagement. Wij verwachten dit doel uiterlijk in 2019 te
bereiken.
b. Zoals onder a aangegeven streven wij naar verbetering van onze P&C-documenten. In onze volgende
begroting (2018) zullen de financiële indicatoren solvabiliteit, netto schuldenquote en structurele
exploitatieruimte worden opgenomen, indien van toepassing inclusief bandbreedte en bijbehorende
motivatie. Zo voldoen we aan nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden gemeenten en provincies, dat
vanaf 2018 van toepassing is op onze GR MER.
c. Zie b.
d. De begroting 2017 is de eerste begroting die HRM-kengetallen (paragraaf bedrijfsvoering) bevat. Een
uitsplitsing naar vaste en tijdelijke dienstverbanden is een toevoeging die wij in onze volgende begroting
(2018) zullen opnemen.
e. De documenten zijn op papier aan de raad gezonden. Gelijktijdig zijn de betreffende documenten digitaal
aan de griffier gezonden, hetgeen is gebeurd in doorzoekbaar PDF-formaat (begroting en jaarrekening)
en doorzoekbaar Word-bestand (begrotingswijziging). Op de interne verwerking van de documenten en
de wijze waarop het college stukken aan de raad aanbiedt, hebben wij geen invloed.
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College van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg
Afdeling Bedrijfsvoering, cluster Financiën
Mevrouw M.A.P. Schins
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Echt, 1 juli 2016
Afdeling:
Onderwerp:
Behandeld door:
Telefoonnummer:

Directie Servicecentrum MER
begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en de meerjarenraming 20182020, jaarrekening 2015 van het Servicecentrum MER
Inge Mulleners
0475-478810

Geacht College,
Hierbij treft u de begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 aan
van het Servicecentrum MER (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen).
De begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 zijn door het
Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER vastgesteld op 29 juni 2016.
Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER heeft op 29 juni jl. ook de jaarrekening 2015 van het
Servicecentrum MER vastgesteld. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 30.681.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op het gebied van getrouwheid en
rechtmatigheid.
De jaarrekening en de verklaring van de accountant treft u bijgaand aan.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

De directie,

De voorzitter,

dhr. G.W.T. van Balkom

dhr. S.H.M. Strous
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Gemeenteraad van Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Echt, 30 juni 2016

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016-3, begroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,

U heeft in april van dit jaar de jaarrekening 2015, de begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en
de meerjarenraming 2018-2020 van ons Servicecentrum MER ontvangen.
Uw zienswijze inzake de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 hebben wij in goede orde
ontvangen.
De jaarrekening 2015, de begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en de meerjarenraming 20182020 zijn door ons ongewijzigd vastgesteld op 29 juni 2016.
De reacties op uw zienswijze ten aanzien van de begroting treft u hierbij aan.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER

De directie,

De voorzitter,

dhr. G.W.T. van Balkom

dhr. S.H.M. Strous
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Gemeenteraad van Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Echt, 30 juni 2016

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016-3, begroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,

U heeft in april van dit jaar de jaarrekening 2015, de begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en
de meerjarenraming 2018-2020 van ons Servicecentrum MER ontvangen.
Uw zienswijze inzake de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 hebben wij in goede orde
ontvangen.
De jaarrekening 2015, de begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en de meerjarenraming 20182020 zijn door ons ongewijzigd vastgesteld op 29 juni 2016.
De reacties op uw zienswijze ten aanzien van de begroting treft u hierbij aan.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER

De directie,

De voorzitter,

dhr. G.W.T. van Balkom

dhr. S.H.M. Strous
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Gemeenteraad van Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH Sint Odiliënberg

Echt, 30 juni 2016

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016-3, begroting 2017 en
meerjarenraming 2018-2020
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,

U heeft in april van dit jaar de jaarrekening 2015, de begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en
de meerjarenraming 2018-2020 van ons Servicecentrum MER ontvangen.
Uw zienswijze inzake de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 hebben wij in goede orde
ontvangen.
De jaarrekening 2015, de begrotingswijziging 2016-3, de begroting 2017 en de meerjarenraming 20182020 zijn door ons ongewijzigd vastgesteld op 29 juni 2016.
De reacties op uw zienswijze ten aanzien van de begroting treft u hierbij aan.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER

De directie,

De voorzitter,

dhr. G.W.T. van Balkom

dhr. S.H.M. Strous
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
29 juni 2016

Van:

Voorlopige gunning accountantsdiensten boekjaar 2016, 2017 en 2018.
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het Servicecentrum MER heeft met de gemeenten Roerdalen en
Maasgouw gezamenlijk de accountantsdiensten aanbesteed. Conform
het inkoopbeleid heeft de selectiecommissie de Europese
aanbestedingsprocedure gevolgd om een geschikte accountant te
vinden. Drie accountants hebben ingeschreven en de commissie
adviseert uw AB om in te stemmen met het gunningsadvies en BDO aan
te wijzen als accountant voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018.
Ten gevolge van de Europese aanbestedingsregels is informatie over de
gunning niet openbaar tot de definitieve gunning. De vertrouwelijke
informatie over de gunning is voor de leden van het AB beschikbaar bij
de directiesecretaris.

Voorstel:

1. In te stemmen met het gunningsadvies “Aanbesteding
accountantsdiensten”;
2. Onder voorbehoud van definitieve gunning, accountantskantoor BDO
als accountant voor de controle op de boekjaren 2016, 2017 en 2018
aan te wijzen;
3. De overige partijen in kennis te stellen van deze beslissing en
mededelen dat zij niet voor gunning van de opdracht in aanmerking
komen onder toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
 Programma van eisen accountantsdiensten (incl. overeenkomst)
Ter inzage:
 Gunningsadvies aanbesteding accountantsdiensten

1

Inleiding:
Op 1 juli 2015 heeft het AB de begroting 2016 vastgesteld. Na afloop van het dienstjaar wordt een
jaarrekening opgesteld. De jaarrekening dient gecontroleerd te worden door een externe accountant. De
accountant wordt aangewezen door het AB. Voor de accountantswerkzaamheden 2016, 2017 en 2018 is,
conform AB besluit (e-mailronde lid E-S 23/2/2016, lid MG en lid RD 1/3/2016), een gezamenlijk
aanbestedingstraject gevolgd met gemeenten Maasgouw en Roerdalen.
Centrale vraag:
Stemt het AB in met het gunningsadvies “aanbesteding accountantsdiensten” en onder voorbehoud van
definitieve gunning, wijst het AB BDO aan als accountant voor de controle op de boekjaren 2016, 2017 en
2018.
Oplossingsrichting(en):
Werkwijze
De overeenkomst met de huidige accountant is beëindigd met de controle over het boekjaar 2015. Voor de
boekjaren 2016, 2017 en 2018 dient er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven te worden. Het Algemeen
Bestuur is het bevoegd orgaan om de accountant aan te wijzen.
De accountantsdiensten zijn conform besluit e-mailronde (lid E-S 23/2/2016, lid MG en lid RD 1/3/2016)
gezamenlijk met gemeenten Maasgouw en Roerdalen aanbesteed. Deze aanbesteding is in samenwerking
gedaan met de inkoopadviseur van de gemeente Roerdalen en van elke gemeente en het Servicecentrum
een vakinhoudelijk ambtenaar. De selectiecommissie bestond uit afgevaardigden van de gemeenten en het
Servicecentrum (namens het Servicecentrum Guus van Balkom en Belinda Bakkes).
In overleg is gekeken naar de meest geschikte aanbestedingsvorm en looptijd van de overeenkomst. Ook is
gekeken op welke manier de uitvraag moet gebeuren, welke gunningcriteria gehanteerd moeten worden
en wat de weging van deze criteria moet zijn. Ten aanzien van de wensen ten behoeve van de gunning is
gekozen voor vijf gunningscriteria die wisselend meewegen. Daarnaast is met de inschrijvende partijen een
casus besproken. De weging van het totaal is voor gunningscriteria 60% en voor de casus bespreking 40%.
Voor wat betreft de economisch meest voordelige inschrijving is bepaald dat de kwaliteit van de overige
inschrijvers minimaal 75% van de kwalitatief beste inschrijver moet zijn. Indien dit niet het geval is valt de
betreffende inschrijver af.
De selectiecommissie heeft geen inzage gehad in de geboden prijsstelling tot het moment waarop alle
partijen de bespreking van de casus hebben gedaan en de beoordeling heeft plaatsgevonden.
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Na de beoordeling zijn de inschrijfbedragen aan de selectiecommissie bekend gemaakt en is gekeken welke
partij de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan door te bepalen bij welke partij een
kwaliteitspunt het minste kost.
Toelichting en argumentatie besluit
Conform het inkoopbeleid is de Europese aanbesteding gevolg. Drie accountantskantoren schreven in op
het bestek. De inschrijvers voldeden allen aan de geschiktheidseisen en de uitsluitingsgronden waren niet
van toepassing, waardoor alle offertes konden worden beoordeeld. De offertes zijn door selectiecommissie
inhoudelijk beoordeeld op basis van de vooraf gedefinieerde eisen en gunningscriteria in het
aanbestedingsdocument. Twee inschrijvers hebben deelgenomen aan de casus beoordeling. De derde
inschrijver heeft zich op basis van behaalde score in de beoordeling van het plan van aanpak onthouden
van casusbehandeling. De beoordelingscommissie is tot de conclusie gekomen dat BDO de beste passende
aanbieding heeft gedaan. Verzocht wordt om in te stemmen met het gunningsadvies “aanbesteding
accountantsdiensten” en onder voorbehoud van definitieve gunning, BDO als accountant aan te wijzen
voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018.
Ten gevolge van de Europese aanbestedingsregels is informatie over de gunning niet openbaar tot de
definitieve gunning. De vertrouwelijke informatie over de gunning is voor de leden van het AB beschikbaar
bij de directiesecretaris.
Besluitvormingsfase
Het algemeen bestuur van het Servicecentrum MER en de raden van gemeenten Maasgouw en Roerdalen
wordt voorgesteld in te stemmen met het gunningsadvies van de commissie en, onder voorbehoud van
definitieve gunning, met het aanwijzen van BDO als accountant voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Dit
wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan uw AB.
Het gunningsadvies wordt op 9 juli behandeld in de raad van de gemeente Roerdalen en op 14 juli in de
raad van Maasgouw.
Na instemming wordt de gunningsbeslissing verzonden aan de inschrijvers, waarna deze 20 dagen tijd
hebben om eventueel een kort geding aanhangig te maken tegen de gunningsbeslissing. Gebeurt dit niet,
dan zullen aansluitend de overeenkomsten (per gemeente/servicecentrum) met BDO worden getekend
(voor het SC MER door de voorzitter van het AB). Betreffende overeenkomst maakte onderdeel uit van het
programma van eisen van de aanbesteding en is ter informatie bijgevoegd.
Financiën:
In de begroting 2016 (en verder) is een budget van € 10.000 opgenomen voor de
accountantswerkzaamheden. Deze raming is gebaseerd op voorgaande jaren. In 2016 is echter het
programma afdeling Sociaal Domein aan de begroting toegevoegd. Dit betekent dat de hoeveelheid werk
voor de accountant van het Servicecentrum toeneemt. De geraamde € 10.000 zijn voor 2016 en verder niet
meer voldoende. De kosten voor 2016, 2017 en 2018 bedragen € 15.000 per jaar voor het Servicecentrum
MER. Deze structurele € 5.000 meerkosten als gevolg van de toevoeging van het Sociaal Domein aan het
Servicecentrum zullen in een volgende begrotingswijziging (gelijktijdig met de bestuursrapportage 2016)
worden toegevoegd aan de begroting van het Servicecentrum.
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Risico’s:
Een toekomstige toevoeging van een programma afdeling Bedrijfsvoering kan wellicht tot hogere
accountantskosten voor het Servicecentrum MER leiden.
Voorstel:
1. In te stemmen met het gunningsadvies “Aanbesteding accountantsdiensten”;
2. Onder voorbehoud van definitieve gunning, accountantskantoor BDO als accountant voor de controle
op de boekjaren 2016, 2017 en 2018 aan te wijzen;
3. De overige partijen in kennis te stellen van deze beslissing en mededelen dat zij niet voor gunning van
de opdracht in aanmerking komen onder toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen;
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot voorlopige gunning accountantsdiensten boekjaar 2016, 2017 en 2018..

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
1. In te stemmen met het gunningsadvies “Aanbesteding accountantsdiensten”;
2. Onder voorbehoud van definitieve gunning, accountantskantoor BDO als accountant voor de controle
op de boekjaren 2016, 2017 en 2018 aan te wijzen;
3. De overige partijen in kennis te stellen van deze beslissing en mededelen dat zij niet voor gunning van
de opdracht in aanmerking komen onder toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen;

De voorzitter,

De directie,
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Samenvatting proces en conclusie
aanbesteding:
Aanbesteding accountantsdiensten
gemeenten Maasgouw en Roerdalen en
de GR-MER

Gunningsadvies
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Inleiding
De overeenkomst met de huidige accountant eindigt met de controle over het boekjaar
2015. Voor de boekjaren 2016, 2017 en 2018 dient er dientengevolge een nieuwe
aanbesteding uitgeschreven te worden. De gemeenteraad/Algemeen Bestuur zijn het
bevoegd orgaan om te besluiten over de aanstelling van de accountant en
dientengevolge ook belast met de aanbesteding. Dit doen deze organen niet zelf maar is
neergelegd bij de auditcommissie/Dagelijks Bestuur. Daar de auditcommissie/Dagelijks
Bestuur niet over voldoende kennis beschikt om deze aanbesteding zelf uit te voeren
heeft men de inkoopadviseur van de gemeente Roerdalen en van elk orgaan een
vakinhoudelijk ambtenaar gevraagd deze aanbesteding te begeleiden.
In overleg is gekeken naar de meest geschikte aanbestedingsvorm en looptijd van de
overeenkomst. Ook is gekeken hoe de uitvraag moet gebeuren, welke gunningcriteria er
gevraagd moeten worden en hoe de weging van deze criteria moet zijn.
Daar de accountant bij de gemeenten werkt in opdracht van de gemeenteraad is de
meest logische keuze om bij de looptijd aansluiting te zoeken bij de begrotingsjaren
waarover de gemeenteraad beslist. Naast de controle van het huidige boekjaar, zou dat
dan betekenen de boekjaren 2017 en 2018. In casu 3 boekjaren.
Voor de bepaling van de aanbestedingsprocedure dient gekeken te worden naar de
looptijd van de overeenkomst voor de 3 organisaties samen over de 3 boekjaren. Daar
de geraamde waarde hoger is dan € 209.000,00 (excl. BTW) dient er Europees
aanbesteedt te worden. Gezien de ervaringen uit het verleden is het niet te verwachten
dat er accountantskantoren van buiten Nederland gaan inschrijven. Ook het aantal
partijen dat gaat inschrijven zal beperkt zijn. Er zijn in Nederland momenteel 5 grote(re)
accountantskantoren, waarvan bekend is dat er 1 nagenoeg nooit inschrijft op
aanbestedingen. De andere 4 kantoren schrijven wisselend in. Daarnaast zijn er nog
enkele kleinere kantoren die af en toe inschrijven op aanbestedingen. Bij de gestelde
eisen is er rekening mee gehouden dat er ook voor kleinere kantoren mogelijkheden zijn
om in te schrijven.
Ten aanzien van de wensen ten behoeve van de gunning is gekozen voor 5 aspecten die
een wisselend meewegen (zie kader bij resultaat beoordeling). Daarnaast zal er sprake
zijn van het bespreken van een casus. De partijen worden hiervoor uitgenodigd en
krijgen dan 45 minuten voor aanvang van de bespreking de casus uitgereikt ter
voorbereiding. Doelstelling hiervan is dat we willen zien in hoeverre de partijen over
adequate kennis beschikken en hoe ze handelen in een dergelijke situatie.
De weging in het totaal is voor de wensen 60% en voor de casus bespreking 40%
Voor wat betreft de bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving hebben we
bepaald dat de kwaliteit van de overige inschrijvers minimaal 75% van de kwalitatief
beste inschrijving moet zijn. Indien dit niet het geval is val je als inschrijver af.
De beoordelingscommissie heeft GEEN inzage in de aangeboden prijsstelling tot het
moment waarop alle partijen de bespreking van de casus hebben gedaan en er een
beoordeling voorligt.
Op dat moment worden de inschrijfbedragen bekend en wordt gekeken welke partij de
economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan door te bepalen bij welke partij
een kwaliteitspunt het minste kost.

Gunningsadvies
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Procedure en beoordeling
Aanbestedingstechnisch is de doorlooptijd voor een dergelijke procedure niet beschreven
maar moet er sprake zijn van een redelijke termijn. Dit is bij deze aanbesteding het
geval. Op 31 maart zijn de aanbestedingsstukken digitaal beschikbaar gesteld via
Tenderned. Vervolgens hebben partijen de gelegenheid om de stukken te downloaden en
te bestuderen en kunnen ze tot en met 19 april vragen stellen t.a.v. de documenten.
In totaal zijn er 22 vragen gesteld.
Deze zijn 26 april gepubliceerd waarna de partijen nog tot en met 3 mei 2016 12.00 uur
te tijd hebben om de offerte digitaal in te dienen.
Uiteindelijk bleek dat er 3 inschrijving in de digitale kluis zitten. Deze zijn getoetst aan de
inschrijfvereisten en kwaliteitscriteria. Vervolgens heeft de, individuele, beoordeling van
de wensen plaatsgevonden, waarna die klassikaal zijn besproken en zijn de partijen
uitgenodigd voor de casusbespreking. Het bleek dat één partij, door persoonlijke
omstandigheden, de voorgestelde dag niet aanwezig kon zijn. De bespreking met de
andere 2 partijen heeft wel plaatsgevonden. Nadien heeft de beoordeling van de casus
plaatsgevonden en bleek dat de derde partij nooit meer in aanmerking kon komen voor
gunning van de opdracht. Er is toen contact gezocht met die partij en hun is de
mogelijkheid geboden om alsnog de casusbespreking te laten plaatsvinden of af te zien
van die mogelijkheid. Deze partij heeft uiteindelijk afgezien van de casusbespreking.
Resultaat beoordeling:
Bij de aanbesteding zijn 5 kwaliteitsaspecten uitgevraagd:
1) Visie op het realiseren van bestuurlijke ambities met beperkte middelen en in
samenwerking met andere overheden (maximaal 20 punten)
2) Visie op rechtmatigheid, misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en
ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering (maximaal 25 punten)
3) Visie op het “wat” en “hoe” van de begrippen “control” en “het in control zijn” ten
aanzien van een moderne gemeentelijke organisatie en gemeenschappelijke
regeling(maximaal 25 punten)
4) Visie op de continuïteit en vaste inzet van medewerkers (maximaal 10 punten)
5) Visie op de (natuurlijke) adviesfunctie en hoe gaat inschrijver bij aanvullende
opdrachten om met eventuele belangenverstrengeling, integriteitskwesties en
ethiek? (maximaal 20 punten)
Tussen haakjes de punten die per aspect behaald kunnen worden.
Bij de beoordeling geeft men per aspect het cijfer 0, 2, 5, 8 of 10. (Bij aspect 1 en 5
wordt dit cijfer met 2 vermenigvuldigd en bij aspect 2 en 3 met 2,5. Dit om zo te kunnen
komen tot de maximale punten).
6) De casus. Deze telt voor 40 punten mee in de eindbeoordeling
De puntentoedeling is als volgt
Onderdeel
5 kwaliteitsaspecten (60%)
Casus (40%)
TOTAAL KWALITEIT

BDO
88,55
79,33
84,86

Deloitte
85,95
79,67
83,44

RSM
60,25

Het beoordelingsteam is van mening dat dit een goede weergave is van hun beoordeling.
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Vervolgens zijn de inschrijfbedragen bekend gemaakt.
Deze is als volgt opgebouwd
Per organisatie heeft men voor elk boekjaar een bedrag opgegeven. Deze zijn bij elkaar
opgeteld om te komen tot een totaalprijs voor de gehele looptijd van de overeenkomst (3
boekjaren). De prijs voor RSM is niet meer opgenomen, daar zij niet hebben
deelgenomen aan de casusbespreking om de reden zoals hierboven aangegeven. Wel is
door de procesbegeleider de beoordeling gemaakt of RSM op basis van de maximale
score voor de casusbespreking nog voor gunning van de opdracht in aanmerking zou
kunnen komen. Dat is niet het geval.

Prijs (voor de 3
organisaties over 3
boekjaren).

Prijs per punt

BDO
225.000,00

Deloitte
293.940,00

€ 2.651,32

€ 3.522,91

Op basis van bovenstaand overzicht blijkt dat BDO de beste kwaliteit en de scherpste
tarieven heeft aangeboden, waardoor hun inschrijving de laagste prijs per punt oplevert.
Het tarief van BDO komt als volgt tot stand:
Voor de gemeente Maasgouw per jaar
€ 32.500,00
Voor de gemeente Roerdalen per jaar
€ 27.500,00
Voor de GR-MER per jaar
€ 15.000,00
Totaal voor 3 de organisaties per jaar
€ 75.000,00

->
->
->
->

totaal
totaal
totaal
totaal

€ 97.500,00
€ 82.500,00
€ 45.000,00
€ 225.000,00

Vervolgstappen:
De uitslag van de beoordeling wordt voorgelegd aan de commissie en het Dagelijks
bestuur. Na akkoord zal het voorgelegd worden aan de gemeenteraad van de beide
gemeenten en het Algemeen Bestuur van de GR-MER waarna na akkoord de
gunningsbeslissing verzonden worden aan de inschrijvers, waarna deze 20 dagen de tijd
hebben om eventueel bezwaar (kort geding) te maken tegen de gunningsbeslissing.
Indien er geen bezwaar tegen de beslissing wordt gemaakt zal aansluitend de
overeenkomst met BDO worden opgesteld en getekend worden, waarna er met de
uitvoering gestart kan worden.
Advies
- Gelet op het resultaat van de beoordeling besluiten tot het gunnen van de
opdracht, onder toepassing van de opschortingstermijn aan BDO;
- De overige partijen (Deloitte en RSM) in kennis stellen van deze beslissing en
mededelen dat zij niet voor gunning van de opdracht in aanmerking komen onder
toepassing van een opschortingstermijn van 20 dagen:
- Na afloop van de bezwaartermijn, bij geen bezwaar, de overeenkomst aangaan
met BDO.
Mat Jacobs
Senior inkoopadviseur
Inkoopadviseur Gemeente Roerdalen

Gunningsadvies

Concept
Offerteaanvraag ten behoeve van de
openbare Europese aanbesteding
“Accountantsdiensten ten behoeve van de
gemeenten Maasgouw en Roerdalen en
de gemeenschappelijke regeling
Servicecentrum MER.”
N.B. Deze aanbesteding wordt volledig via TenderNed afgewikkeld.
Versie 24-3-2016

Pagina 1 van 55

Inhoud
HOOFDSTUK 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

A LGEMENE BESCHRIJVING VAN DE AANBESTEDENDE DIENST .................................................. 5
O FFERTEAANVRAAG .......................................................................................................... 6
D EFINITIES ...................................................................................................................... 6
M OTIVERINGEN CONFORM AANBESTEDINGSWET 2012 (AW) ................................................... 8
W AT WORDT VAN DE LEZER /POTENTIËLE INSCHRIJVER VERWACHT ........................................... 9

HOOFDSTUK 2
2.1
2.2

OPDRACHTOMSCHRIJVING ........................................................................ 10

I NHOUD, AARD EN OMVANG VAN DE OPDRACHT ................................................................... 10
L OOPTIJD VAN DE OPDRACHT ........................................................................................... 10

HOOFDSTUK 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

ALGEMEEN ................................................................................................... 5

DE AANBESTEDINGSPROCEDURE ............................................................ 11

A ANBESTEDENDE DIENST ................................................................................................ 11
T IJDSPAD VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE .................................................................. 11
C ONTACTPERSOON ......................................................................................................... 12
E LEKTRONISCHE COMMUNICATIE ....................................................................................... 12
I NLICHTINGEN , VERBETERVOORSTELLEN , KLACHTEN EN PROACTIEVE HOUDING ....................... 12
I NDIENEN I NSCHRIJVING ................................................................................................... 14
T ERUGTREKKING ............................................................................................................ 14
V OORBEHOUDEN AANBESTEDINGSPROCEDURE ................................................................... 14
GESTANDDOENING .......................................................................................................... 15
T OEPASSELIJKE RECHT EN GESCHILLEN ......................................................................... 15
AANSPRAKELIJKHEID AANBESTEDENDE DIENST............................................................... 15
T EGEMOETKOMING INSCHRIJVINGSKOSTEN .................................................................... 15
GEHEIMHOUDING ........................................................................................................ 16
T AAL ......................................................................................................................... 16
HOLDING /DOCHTERONDERNEMING ................................................................................ 16
T ERUGVALLEN OP INSCHRIJVINGEN ............................................................................... 16

HOOFDSTUK 4

EISEN EN BIJBEHORENDE DOCUMENTEN ................................................. 17

4.1
B EWIJSMIDDELEN ........................................................................................................... 17
4.2
U NIFORME EIGEN VERKLARING (BIJLAGE 2) ........................................................................ 17
4.3
GESCHIKTHEIDSEISEN ..................................................................................................... 17
4.3.1
Geschiktheidseis: financiële en economische draagkracht ....................................... 18
4.3.2
Geschiktheidseis: technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid ..................... 18
4.4
I NSCHRIJVING HANDELS - EN BEROEPSREGISTER ................................................................. 18
4.5
A KKOORDVERKLARING AANBESTEDINGSPROCEDURE ........................................................... 19
4.6
A KKOORDVERKLARING P ROGRAMMA VAN EISEN (BIJLAGE 3) ................................................ 19
4.7
A KKOORDVERKLARING OVEREENKOMST (BIJLAGE 4) ........................................................... 19
4.8
A KKOORDVERKLARING A LGEMENE I NKOOPVOORWAARDEN (BIJLAGE 5) ................................. 19
4.9
P RIJZENBLAD (BIJLAGE 6) ............................................................................................... 20
HOOFDSTUK 5 BEOORDELING EN GUNNING ........................................................................ 21
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

B EOORDELING VAN DE INSCHRIJVINGEN OP VOLLEDIGHEID, GELDIGHEID EN UITSLUITINGEN ...... 21
G UNNINGSCRITERIUM , S UBGUNNINGSCRITERIA EN WEGING .................................................. 22
B EOORDELINGSCOMMISSIE .............................................................................................. 23
G UNNING ....................................................................................................................... 23
S UBGUNNINGSCRITERIUM G1 P LAN VAN AANPAK ................................................................. 23
S UBGUNNINGSCRITERIUM G2, CASUS ................................................................................ 27
S UBGUNNINGSCRITERIUM G3, PRIJS ................................................................................. 27

BIJLAGE 01

CHECKLIST VAN IN TE DIENEN DOCUMENTEN ............................................ 29

BIJLAGE 02

UNIFORME EIGEN VERKLARING ................................................................... 30

BIJLAGE 03

PROGRAMMA VAN EISEN ............................................................................. 31

BIJLAGE 04

OVEREENKOMST ........................................................................................... 40

BIJLAGE 05
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN EN LEVERINGEN
GEMEENTE ROERDALEN ........................................................................................................ 49
BIJLAGE 06

PRIJZENBLAD “ACCOUNTANTSDIENSTEN” ................................................ 50

BIJLAGE 07

INTERNE CONTROLE ..................................................................................... 52

BIJLAGE 08
VERKLARING CV’S VAN DE IN TE ZETTEN LEDEN VAN HET
CONTROLETEAM. .................................................................................................................... 53
BIJLAGE 09

REFERENTIE-FORMULIER ............................................................................. 54

BIJLAGE 10

AKKOORDVERKLARING ................................................................................ 55

Hoofdstuk 1

Algemeen

1.1 Algemene beschrijving van de Aanbestedende Dienst
Roerdalen
De gemeente Roerdalen is een levendige plattelandsgemeente met ruim 20.000 inwoners. De
gemeente bestaat uit zes kernen met ieder een eigen identiteit. Er is een prachtig buitengebied,
waarbij cultuurlandschap, bos en natuurgebieden elkaar afwisselen. Met het Nationaal Park de
Meinweg heeft Roerdalen een groene parel die veel bezoekers trekt uit binnen- en buitenland.
Het grondgebied van de gemeente Roerdalen beslaat nagenoeg de gehele Roerstreek. Deze
streek, is gezegend met veel natuurschoon en dankt zijn naam aan de meanderende rivier de Roer
die bij Vlodrop Nederland binnenkomt en vervolgens in Roermond in de Maas uitmondt.
De gemeente faciliteert bestaande bedrijven, waarbij het accent ligt op kleinschaligheid en
ambachten. Roerdalen heeft geen ruimte voor meer grootschalige industriële bedrijvigheid.
Industriële productiebedrijven die zich in onze regio willen vestigen, worden daarbij ondersteund
door de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML). Agrarische bedrijven hebben hun
economische basis verder verbreed. Zij investeren in nieuwe technieken en zijn een b ron van
innovatie.
Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de plaatselijke economie. Roerdalen biedt rust, ruimte
en veel natuurschoon. Maar in de gemeente Roerdalen is ook genoeg te beleven. Er is een groot
aanbod aan outdoor-activiteiten voor iedere leeftijdscategorie maar ook voor bezinningstoerisme
zijn volop mogelijkheden
Maasgouw
De gemeente Maasgouw bestaat uit 10 dorpen met een eigen karakter, met in totaal ongeveer
24.000 inwoners. De dorpen Stevensweert, Wessem en Thorn worden gekenmerkt door hun
historische kern. Maasgouw is een waterrijke gemeente gelegen langs de Maas in het hart van
Limburg. De bereikbaarheid is uitstekend: gelegen langs de A2 en de A73 zijn steden als
Roermond, Weert, Venlo en Maastricht binnen handbereik. Bovendien vorme n de Maasplassen de
bakermat van recreatie en watersport. Er zijn prima voorzieningen en een rijk verenigingsleven
voor jong en oud.
Maasgouw is een relatief jonge gemeente met een moderne en professionele organisatie die kan
worden aangesproken op resultaat. Vanuit een klantgerichte houding wordt in dialoog met burgers
beleid ontwikkeld, uitgevoerd en worden diensten verleend. De eigen verantwoordelijkheid ligt laag
in de organisatie en de aandacht voor bedrijfsprocessen staan centraal. Momenteel transform eert
de organisatie naar een regiegemeente. Door samenwerking met omliggende gemeenten en
maatschappelijke partners organiseren we activiteiten efficiënt en effectief op de juiste schaal en
realiseren we onze beleidsdoelen
De GR-MER
De Gemeenschappelijke Regeling MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke
belangen van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op back office
dienstverlening en de bedrijfsvoering. De GR-MER verricht uitvoerende taken en verzorgt of
ondersteunt het operationeel beleid van de GR MER en/of de deelnemende gemeenten op de
taakvelden back office dienstverlening en bedrijfsvoering. De colleges van de deelnemende
gemeenten zijn bevoegd om taken en bevoegdheden aan de GR -MER over te dragen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst (OD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER
stelde de deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde
kwaliteitsdoelstellingen. De missie voor de MER-Omgevingsdienst is: meer kwaliteit van
dienstverlening tegen minder kosten.
Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein (SD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. Deze afdeling voert taken uit op het gebied van Participatie en Wmo. De deelnemende
gemeenten zijn zo in staat de bestaande taken en de extra taken die ze van het rijk op 1 januari
2015 hebben gekregen uit te voeren met meer kwaliteit en tegen minder kosten, dan wanneer zij
dat elk voor zich zouden doen. Deze afdeling heeft de transitie (de overdracht van taken) achter de

rug en werkt nu aan de transformatie. De afdeling Sociaal Domein is de jaren 2016 en 2017 dus
nog in doorontwikkeling.
In 2015 is gestart met een onderzoek naar het overbrengen van tak en op het gebied van
bedrijfsvoering naar de GR-MER. Het onderzoek betreft de taken op het gebied van Personeel &
Organisatie, Financiën, Inkoop, Digitale Informatie Voorziening (DIV) en Informatie &
Automatisering (I&A). Een besluit over het overbrengen v an deze taken is op het moment van
opstellen van deze aanbesteding (begin 2016) nog niet genomen.

1.2 Offerteaanvraag
De Aanbestedingsdocumenten ten behoeve van deze aanbesteding hebben als doel om de
(potentiële) Inschrijver een duidelijk beeld te geven van de aard van de opdracht, de
aanbestedingsprocedure, de wijze waarop hij een Inschrijving indient en de wijze waarop de
gunning van de opdracht plaatsvindt.
Deze Offerteaanvraag bevat alle benodigde informatie over de inhoud van de Opdracht e n over de
procedure die de Aanbestedende Dienst zal volgen om tot een Overeenkomst te komen met de
onderneming aan wie de uitvoering van de Opdracht gegund wordt.
De Offerteaanvraag bestaat uit vijf hoofdstukken:
Hoofdstuk 1 bevat een algemene beschrijving, de definities in de Offerteaanvraag en mogelijke
motiveringen o.g.v. de Aanbestedingswet 2012
Hoofdstuk 2 bevat een omschrijving van inhoud van de Opdracht en de looptijd van de Opdracht.
Hoofdstuk 3 bevat informatie over de Aanbestedende Dienst en de regels en voorschriften met
betrekking tot de Aanbestedingsprocedure.
Hoofdstuk 4 bevat de regels en voorschriften met betrekking tot de Eisen en Verklaringen, alsmede
de bijbehorende documenten.
Hoofdstuk 5 bevat de regels en voorschriften met betrekking tot beoordeling van de Inschrijvingen en
de Gunning.

1.3 Definities
In deze Offerteaanvraag wordt gebruik gemaakt van de navolgende definities. De definities worden
met een hoofdletter beschreven. Als de definitie in enkelvoud is gegeven, wordt ook het meervoud
daaronder begrepen. Als de definitie in meervoud is gegeven, wordt ook het enkelvoud daaronder
begrepen.
Aanbestedende Dienst
De Aanbestedende Dienst is de gemeente Maasgouw, de gemeente Roerdalen en de
gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER.(GR-MER)
Aanbesteding
Procedure die de Aanbestedende Dienst volgt om tot de Overeenkomst te komen.
Aanbestedingsdocumenten
De documenten die door of namens de Aanbestedende Dienst zijn opgesteld ten behoeve van de
Aanbestedingsprocedure. Deze bestaan in ieder geval uit:
- de Offerteaanvraag incl. Bijlagen en
- eventuele Nota(’s) van Inlichtingen
Aanbestedingsprocedure
Onderhavige procedure, waarbij op transparante wijze door de Aanbestedende Dienst een
overheidsopdracht in de markt wordt gezet.
Algemene Inkoopvoorwaarden
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Roerdalen, versie 2015-1001. Deze voorwaarden worden tevens gehanteerd door de gemeente Maasgouw en de GR-MER
Beoordelingscommissie

Commissie die de Inschrijvingen beoordeeld op grond van de Gunningscriteria.
Adviescommissie
Commissie die de beoordelingscommissie inhoudelijk van advies kan voorzien
Bijlagen
Bijlage(n) behorende bij deze Offerteaanvraag.
Contactpersoon
Persoon die namens de Aanbestedende Dienst als aanspreekpunt fungeert voor de (potentieel)
Inschrijvers.
Definitieve Gunning
Gunning van de Opdracht welke 20 dagen na de bekendmaking van de Voorlopige Gunning
middels definitieve besluitvorming plaatsvindt, indien geen gegronde bezwaren ertegen z ijn
bevonden. De Definitieve Gunning wordt gevolgd door het ondertekenen van de Overeenkomst.
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
Gunningscriterium waarin naast de prijs beoordeeld wordt op andere criteria, zoals kwaliteit,
risicomanagement, duurzaamheid etc.
Groep
Een concern of groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek.
Gunningscriterium
Economisch Meest Voordelige Inschrijving
Handels- en Beroepsregister
Het Handelsregister of Beroepsregister van de lidstaat waar Inschrijve r is gevestigd.
Inschrijver
De onderneming die een Inschrijving indient die gebaseerd is op de Aanbestedingsdocumenten.
Inschrijving
De offerte van de Inschrijver, die gebaseerd is op de Aanbestedingsdocumenten.
Minimumeisen
Fundamentele voorschriften in de Offerteaanvraag waaraan een Inschrijving moet voldoen.
Nota van Inlichtingen
Document waarin vragen en antwoorden zijn opgenomen naar aanleiding van de tijdig ingekomen
verzoeken om nadere informatie en dat gepubliceerd wordt op www.tenderned.nl opdat alle
geïnteresseerden hiervan kennis kunnen nemen.
Offerteaanvraag
Onderhavig document waarin de Aanbestedingsprocedure wordt beschreven en welke
werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden, onder welke (rand)voo rwaarden.
Opdracht
De opdracht die onderwerp is van de Overeenkomst, die gesloten zal worden tussen
Aanbestedende Dienst en Opdrachtnemer.
Opdrachtgevers
De Opdrachtgevers van de Overeenkomst, zijnde de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw
en de gemeente Roerdalen alsmede het algemeen bestuur van de GR-MER. (elke opdrachtgever
gaat individueel een overeenkomst met Opdrachtnemer aan.
Opdrachtnemer
De Opdrachtnemer van de Overeenkomst, zijnde de Inschrijver aan wie de Opdracht is gegund.

(concept) Overeenkomst
De schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van nader te
bepalen gedeelten van de Aanbestedingsdocumenten, de Inschrijving van de Opdrachtnemer en
overige tijdens de Aanbestedingsprocedure aan de orde gekomen zaken. Op deze Overeenkomst
zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever van toepassing.
Programma van Eisen
Het document waarin de Aanbestedende Dienst haar Eisen met betrekking tot de Opdracht heeft
opgesteld. Dit document is een Bijlage van de Offerteaanvraag en maakt deel uit van de
Aanbestedingsdocumenten.
(Sub)gunningscriteria
De inhoudelijke criteria voor de keuze van de Economische Meest Voordelige Inschrijving.
Uniforme Eigen Verklaring
Verklaring waarin een Inschrijver verklaart dat hij vo ldoet aan de voor de Opdracht gestelde eisen,
zonder tegelijkertijd bewijsstukken te overleggen. Deze verklaring dient de Inschrijver in te vullen,
te ondertekenen en bij de Inschrijving in te dienen.
Verklaringen
Documenten die de Inschrijver ter bewijsvoering bij zijn Inschrijving dient te overleggen.
Voorlopige Gunning
Voornemen tot gunning van de Opdracht aan de Inschrijver met de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving onder opschortende voorwaarden. Tegen deze beslissing kunnen (afgewezen)
Inschrijvers gedurende een termijn van 20 dagen bezwaar maken.

1.4 Motiveringen conform Aanbestedingswet 2012 (AW)
De aanbestedingswet artikel 1.5 schrijft voor de onderstaande punten te motiveren bij
samenvoeging van opdrachten:
-de samenstelling van de markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang van het MKB tot de opdracht;
-de organisatorische gevolgen van de samenvoeging voor de aanbesteder en de inschrijvers;
-de mate van samenhang tussen de opdrachten.

De gemeente Maasgouw en Roerdalen en werken intensief samen. In de GR-MER worden de
bedrijfsvoering en de back-office dienstverlening samen georganiseerd. De GR-MER wil haar
opdrachtgevers (naast de gemeenten Maasgouw en Roerdalen is dat ook de gemeente Echt Susteren die niet deelneemt aan deze aanbesteding), professioneel en efficiënt van dienst zijn.
De besturen van de gemeenten en de GR-MER willen deze samenwerking intensiveren. Op grond
van deze overweging willen de gemeenten Maasgouw en Roerdalen en de GR-MER een
gezamenlijke opdracht voor Accountantsdiensten in de markt zetten.
Conform artikel 1.5 van de AW en het advies van de Commissie van Aanbestedingsexpert (CVA)
dient deze samenvoeging gemotiveerd te worden aan de hand van bovenstaande drie punten:
De markt voor accountants die in staat zijn om de controle bij gemeenten te verrichten bestaat uit
een beperkt aantal (internationaal) opererende ondernemingen: die niet tot het MKB behoren. Kleinere
accountantsbureaus missen de capaciteit en expertise om deze opdracht te kunnen vervullen. De
opdracht in percelen verdelen is gezien de samenhang (controle verklaring) dan ook niet in het belang
van Opdrachtgever. De samenvoeging van de opdracht zal de kring van gegadigden niet verengen.
Voor de samenwerkende Opdrachtgevers is op organisatorisch vlak een substantieel voordeel te
behalen door efficiency en procesafstemming en voorkoming van dubbel werk in het
accountantsonderzoek. Ook voor de uiteindelijke opdrachtnemer is er synergievoordeel te behalen en
bestaat de mogelijkheid om, door ‘slimme’ werkafspraken vooraf te maken, kosten te besparen.
(maatschappelijke waarde)

Het betreft voor beide gemeenten en de GR-MER identieke opdrachten (controle verklaring) die
gemakkelijk door één accountant kunnen worden uitgevoerd. Door de intensieve samenwerking zijn er
veel overlappingen in controles die door deze samenvoeging van de opdrachten slechts één keer hoeven
worden uitgevoerd.

1.5 Wat wordt van de lezer/potentiële Inschrijver verwacht
Van de lezer/potentiële Inschrijver wordt verwac ht dat hij deze Offerteaanvraag aandachtig en
kritisch leest en zo snel mogelijk attendeert op onvolkomenheden, onjuistheden en
onrechtvaardigheden. De Aanbestedende Dienst vraagt de lezer/potentiële Inschrijver ook
aandacht te besteden aan de concept Overeenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden.
Een lezer/potentieel inschrijver die onjuistheden, onrechtvaardigheden of tegenstrijdigheden constateert
dient de Aanbestedende Dienst hier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de bij “uiterste datum voor het
stellen van vragen via “www.tenderned.nl” genoemde datum in de tabel bij paragraaf 3.2., te informeren.
Indien er onjuistheden, onrechtvaardigheden of tegenstrijdigheden staan in de nota van inlichtingen dan
dient de lezer/potentieel inschrijver de Aanbestedende dienst hiervan uiterlijk 2 werkdagen voor de
uiterste termijn voor het indienen van de Inschrijving te informeren, zodat de Aanbestedende dienst hier
nog tijdig op kan reageren.
Doet men dit niet dan verliest men zijn recht op het kunnen tegenwerpen van de onvolkomenheid aan de
Aanbestedende Dienst. Zie ook paragraaf 3.5 en 3.11.

Hoofdstuk 2 Opdrachtomschrijving
2.1 Inhoud, aard en omvang van de Opdracht
De dienstverlening van de accountant bestaat uit de volg ende diensten en producten:

Het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening inclusief de SISA-regelingen
van de gemeente Maasgouw, Roerdalen en de GR-MER; de algemene certificerende
functie.

Het verstrekken van specifieke deelverklaringen.

Het uitvoeren van de natuurlijke adviesfunctie.

De bestuurlijke ondersteuning.
De certificerende functie, het verstrekken van Verklaringen is de kern van de opdracht. In het
Programma van Eisen gaan we verder in op een aantal belangrijke aspecten zoals de
goedkeurings- en rapporteringstoleranties en de verschillende rapportages die wij van de
Inschrijver verwachten.
Een onderscheidend onderdeel van de opdracht is de uitvoering van de natuurlijke adviesfunctie.
Deze dient op eigen initiatief van de Inschrijver of op verzoek van de gemeente Maasgouw,
Roerdalen en/of de GR-MER plaats te vinden. Onder de natuurlijke adviesfunctie verstaan we alle
activiteiten ten behoeve van de organisatie van Opdrachtgever voor zover een relatie aanwezig is
met de taakuitoefening van de accountant. Deze functie bevat adviezen in beperkte omvang,
bijvoorbeeld adviezen op basis van controlebevindingen en adviezen die een logisch gevolg zijn
van de uitkomsten van de besprekingen van uitgebrachte (concept -)rapportages. Ook een
signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en risico’s is hier van belang. Een
afzonderlijke adviesopdracht hoeft hiervoor niet te worden gegeven. Het karakter van de
natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee, dat de accountant direct a anspreekbaar is. Overleg
met ambtelijk management, collegeleden en (een vertegenwoordiging van) de raad binnen de
gemeente danwel de vergelijkbare functies binnen de GR-MER wordt gezien als passend binnen
de natuurlijke adviesfunctie. De gemeenten/GR-MER verlangen van de accountant een proactieve
opstelling.
We vragen u in de Inschrijving (Plan van Aanpak) aan te geven wat uw visie is op:

Het realiseren van bestuurlijke ambities met beperkte middelen en in samenwerking met andere
overheden;

Rechtmatigheid, misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de
gemeentelijke bedrijfsvoering;

De begrippen “control” en “het in control zijn”;

Continuïteit en vaste inzet van medewerkers;

Belangenverstrengeling, integriteitskwesties en ethiek bij aanvullende opdrachten.

2.2 Looptijd van de Opdracht
De ingangsdatum van de Opdracht is gepland vanaf het moment van ondertekening van de
Overeenkomst.
De Opdracht heeft een looptijd van 3 boekjaren, te weten de boekjaren 2016, 2017 en 2018.

Hoofdstuk 3 De Aanbestedingsprocedure
3.1 Aanbestedende Dienst
Naam:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Internet:
Naam:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Internet:
Naam:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:
Internet:

Gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht
Markt 36
0475 – 852500
www.gemeentemaasgouw.nl
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR-MER)
Postbus 450
6100 AL Echt
Nieuwe Markt 55
0478- 478 478
www.echt-susteren.nl
Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH St. Odiliënberg.
Schaapsweg 20
0475 - 538888
www.roerdalen.nl

De gemeente Roerdalen is penvoerende gemeente namens de aanbestedende dienst.
De Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen om de Opdracht aan te besteden door middel van
een Europese openbare procedure welke via TenderNed verloopt.
Dit betekent dat de Aanbestedende Dienst de Offerteaanvraag inclusief Bijlagen op
www.TenderNed.nl publiceert. Potentiële Inschrijvers kunnen op TenderNed de
Aanbestedingsdocumenten downloaden. Inschrijven op de Aanbesteding geschiedt eveneens via
TenderNed, Inschrijvers kunnen de Inschrijving daar in de kluis uploaden. De gehele
correspondentie, inclusief (Voorlopige) Gunning van de Opdracht geschiedt via TenderNed.
Voor vragen ten behoeve van de nota van inlichtingen dient gebruikt te worden gemaakt van
“vraag en antwoord” binnen Tenderned. Voor overige vragen en eventuele aanvullende vragen
naar aanleiding van de nota van inlichtingen dient u enkel gebruik te maken van de
berichtenmodule van Tenderned.
De Opdrachtgever van deze Opdracht zijn de individuele raden van de gemeenten Maasgouw en
Roerdalen en het algemeen bestuur van de GR-MER en wordt in deze Aanbestedingsprocedure
vertegenwoordigd door de griffier van de gemeente Roerdalen de heer R.J.J. Notermans, zijnde
penvoerder voor deze aanbesteding. Na definitieve gunning wordt per opdrachtgever een aparte
overeenkomst afgesloten.

3.2 Tijdspad van de Aanbestedingsprocedure
In onderstaande tabel is een planning weergegeven van de Aanbestedingsprocedure. De
voormelde data zijn indicatief en hier kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.
De Aanbestedende Dienst is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen. Indien wijziging
van de tijdsplanning hiertoe aanleiding geeft, kan mogelijk de ingangsdatum van de Overeenkomst
hierop worden aangepast. De data en tijdstippen voor het stellen van vragen en het indienen van
Inschrijvingen of de eventuele bekendgemaakte wijzigingen daarvan worden strikt gehanteerd.
Planning
Publiceren Offerteaanvraag op
www.TenderNed.nl.

Datum
31 maart 2016

Tijdstip

Uiterste datum voor het stellen van vragen via 19 april 2016
www.TenderNed.nl / indienen klachten over
de procedure.
Publiceren nota van inlichtingen uiterlijk;
26 april 2016
www.TenderNed.nl.
Aanbesteding (Inschrijvingen binnen);
3 mei
www.TenderNed.nl (sluiting kluis).
Presentaties
Gunning
Bezwaarperiode
Contractondertekening
Startdatum Opdracht

12:00 uur
Tijdstip wordt nader
bekend gemaakt

14 juli
16 juli- 5 augustus
z.s.m. na
bezwaarperiode
z.s.m. na
ondertekening van de
opdracht.

3.3 Contactpersoon
De Contactpersoon voor deze Aanbesteding is:
Naam: de heer M. Jacobs, of zijn vervanger dhr. J. Wijnands. Beiden inkoopadviseur van de
gemeente Roerdalen.
Correspondentie met de Contactpersoon of plaatsvervangend contactpersoon verloopt enkel en
alleen via de berichtenmodule of “vraag en antwoord” van TenderNed.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan tot aan de ondertekening van de Overeenkomst met andere
personen dan de (plaatsvervangend) Contactpersoon of op andere dan de omschreven wijze
contact op te nemen met de (plaatsvervangend) Contactpersoon, op straffe van uitsluiting! Ook is
het niet toegestaan in contact te treden met andere functionarissen dan de (plaatsvervangend)
Contactpersoon en te spreken over deze Aanbestedingsprocedure. Zulks op straffe van uitsluiting
aan de verdere procedure.
Uitzondering hierop is de Presentatie.

3.4 Elektronische communicatie
De Aanbestedende Dienst kiest er in deze aanbesteding voor om de communicatie uitsluitend
langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Om die reden wordt voor deze Aanbesteding
gebruik gemaakt van www.TenderNed.nl en zal alle communicatie via TenderNed plaatsvinden.

3.5 Inlichtingen, verbetervoorstellen, klachten en proactieve houding
Er is gelegenheid om nadere informatie c.q. inlichtingen te vragen, opmerkingen te maken bij deze
Offerteaanvraag en/of verbetervoorstellen te doen. Ook kunne n klachten over de
Aanbestedingsprocedure worden ingediend.
Vragen, informatie en inlichtingen
Verzoeken om nadere informatie en inlichtingen met betrekking tot de Offerteaanvraag kunnen
uiterlijk tot de in de tabel in paragraaf 3.2 genoemde datum worden ingediend via ‘vragen en
antwoorden’ in het dashboard van deze aanbesteding op TenderNed.
De vragen zullen uiterlijk op de inde tabel in paragraaf 3.2 genoemde datum door de
Aanbestedende Dienst worden beantwoord/gepubliceerd.
In TenderNed bestaat de mogelijkheid om vragen direct te stellen en te beantwoorden. Ter
voorkoming van een mogelijke grote toestroom van gelijksoortige vragen door meerdere kandidaat
Inschrijvers en het geven van dezelfde antwoorden op deze vragen zal de Aanbestedende dienst
proberen om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden;
Hierdoor kunnen kandidaat Inschrijvers in een vroegtijdig stadium kennisnemen van de
antwoorden van de Aanbestedende Dienst en daardoor ook mogelijke vervolgvragen stellen als het

antwoord niet (geheel) duidelijk is. Er wordt dus een pro-actieve en geen afwachtende houding van
kandidaat-Inschrijvers verwacht. Hierdoor is door de Aanbestedende Dienst dan ook slechts 1
nota van inlichtingen voorzien.
Het komt regelmatig voor dat Inschrijvers vragen stellen waarbij wordt vermeld dat deze vragen
commercieel gevoelige informatie bevatten en daarom individueel beantwoord moeten worden. In
de vraag zal de vragensteller in ieder geval moeten aangeven waarom de vraag een vertrouwelijk
karakter heeft. Indien dit niet het geval is zal de vraag sowieso al afgewezen worden. De
Opdrachtgever bepaalt uiteindelijk of er in zijn ogen sprake is van een vertrouwelijk karakter en
zal vragen met een ten onrechte vertrouwelijk karakter afwijzen en de andere vertrouwelijk
beantwoorden. Afgewezen vragen kunnen alsnog opnieuw vertrouwelijk worden ingediend met een
motivatie van de reden van het vertrouwelijk karakter of met een nadere onderbouwing. Ook
bestaat de mogelijkheid om deze vragen als gewone vragen te stellen, waarna dez e in de nota van
inlichtingen zal worden opgenomen en voor eenieder zichtbaar beantwoord zullen worden.
Opmerkingen en verbetervoorstellen
De potentiële Inschrijver kan uiterlijk tot de in de tabel in paragraaf 3.2 genoemde datum
verbetervoorstellen doen ten aanzien van de concept Overeenkomst en suggesties doen af te
mogen wijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden. De verbetervoorstellen en suggesties moeten
op dezelfde wijze als de vragen en inlichtingen worden ingediend. Deze verbetervoorstellen en
suggesties worden door de Aanbestedende Dienst beoordeeld en al dan niet geaccepteerd ,
waarbij geaccepteerde voorstellen als addendum in de Overeenkomst opgenomen. De naar
aanleiding van de verbetervoorstellen aangepaste concept Overeenkomst wordt samen met de
Nota van Inlichtingen gepubliceerd op www.TenderNed.nl. Onvoorwaardelijke acceptatie van deze
versie van de Overeenkomst bij Inschrijving is een Minimumeis.
De Aanbestedende Dienst wijst de potentiële Inschrijver op de noodzaak om vóór de uiterlijke
datum van het stellen van vragen of opmerkingen de Aanbestedende Dienst te wijzen op gebreken
in de Aanbestedingsprocedure. In het belang van een snelle en effectieve
Aanbestedingsprocedure wordt van een potentieel Inschrijver een proactieve houding verwacht:
als deze onduidelijkheden of onvolkomenheden in de Aanbestedingsdocumenten signaleert in een
stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt, dient hij daarin in dat stadium tegen
op te komen. Van een potentiële Inschrijver mag worden verwacht dat hij bezwaar maakt tegen de
Aanbestedingsprocedure, de Algemene Inkoopvoorwaarden, het Programma van Eisen en/of de
Gunningscriteria op een moment dat deze zo nodig nog kunnen worden gecorrigeerd met zo gering
mogelijke consequenties voor het verloop van de Aanbestedingsprocedure.
De Aanbestedende Dienst vertrouwt er op dat Inschrijvers die zelf geen gebruik maken van de
mogelijkheid om verbetermogelijkheden in te dienen of te wijzen op onregelmatigheden in de
Offerteaanvraag, waaronder ook de Algemene Inkoopvoorwaarden en het Programma van Eisen ,
afstand doen van de eventuele rechten die uit de gebreken, onvolkomenheid of onregelmatigheid
zouden kunnen voortvloeien, althans deze rechten verwerken.
Let op: een potentieel inschrijver hoeft een vraag die een andere partij heeft gesteld en waarvan
het antwoord reeds is vrijgeven niet nog eens te stellen. Mocht de potentieel inschrijver zich niet
kunnen verenigen met het gegeven antwoord dan dient hij zelf actie te ondern emen teneinde de
door het verlangde duidelijkheid wel te krijgen. Wordt dit achterwege gelaten dan wordt geacht
dat de inschrijver kan instemmen met het gegeven antwoord en heeft hij zijn rechten om hier
later alsnog tegen op te komen verwerkt.
Klachten
Iedere potentieel Inschrijver heeft de gelegenheid om vragen te stellen over deze
aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst beantwoordt deze vragen op basis van haar ervaring
en deskundigheid. Indien de vragensteller het niet eens is met het antwoord en dit kenbaar wil maken in
de vorm van een klacht of indien een belanghebbende anderszins een klacht heeft over de
aanbestedingsprocedure, zijn de volgende acties mogelijk.
De aanbestedende dienst maakt ter uitvoering van de Klachtenafhandeling bij Aanbesteden als
onderdeel van de Aanbestedingswet 2012 gebruik van het klachtenmeldpunt aanbestedingen
Inkoopcentrum Zuid.

Een ondernemer die een klacht wil indienen vult daartoe het klachtenformulier in. Het klachtenformulier en
het
bijbehorende
klachtenreglement
kunt
u
vrijelijk
downloaden
via
http://www.inkoopcentrumzuid.nl/producten-en-diensten/klachtenregeling/.
Na ondertekening kunt u het formulier met de vereiste bijlagen per mail sturen naar
klacht@inkoopcentrumzuid.nl.
Mocht u niet kunnen instemmen met het advies van klachtenmeldpunt van Inkoopcentrumzuid u.a. dan
kunt u aansluitend een klacht indienen bij de commissie van aanbestedingsexperts.
http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/
Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking voor deze aanbestedingsprocedure. Een
uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de gemeente(n) tenzij
hieraan door een gerechtelijke uitspraak een afdwingbaar vervolg wordt gegeven.
Proactieve houding
Van een (potentiële) Inschrijver wordt een proactieve houding verwacht, op g rond waarvan hij
tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag opkomt in een
stadium waarin die onduidelijkheden of onvolkomenheden nog ongedaan kunnen worden gemaakt.

3.6 Indienen Inschrijving
Uiterlijk op de in de tabel bij paragraaf 3.2 genoemde datum en tijdstip dient de Inschrijving,
inclusief alle vereiste documenten, ingediend/geüpload te zijn op TenderNed.
Inschrijvingen worden ongeldig verklaard, indien:
- deze op een andere wijze worden ingediend/aangeboden dan via TenderNed;
- deze onvolledig zijn en/of niet aan de vormvereisten voldoen. (De Inschrijver wordt daarover
schriftelijk geïnformeerd onder vermelding van de reden).

3.7 Terugtrekking
Een Inschrijver die een Inschrijving heeft ingediend kan, zich na de opening van de kluis op
Tenderned, niet meer terugtrekken uit de Aanbestedingsprocedure.

3.8 Voorbehouden Aanbestedingsprocedure
De Aanbestedende Dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enige schadevergoeding en/of
vergoeding van eventueel gemaakte kosten te zijn gehouden, in ieder geval het recht voor:

de Aanbestedingsprocedure tussentijds om haar (zijn) moverende redenen geheel of
gedeeltelijk op te schorten, af te breken of in te trekken;

de tijdsplanning te wijzigen;

de Gunningbeslissing in te trekken en/of te herzien;

de Opdracht geheel of gedeeltelijk niet te gunnen;
Een Inschrijver die een beslissing in deze Aanbestedingsprocedure wilt aanvechten, dient dit
schriftelijk en gemotiveerd bekend te maken aan de Aanbestedende Dienst, op straffe van niet
ontvankelijkheid binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de
beslissing.
NB: hier is sprake van een vervaltermijn.
Dit schriftelijke bezwaar dient vergezeld te gaan met een afschrift van een dagvaarding voor een
voorlopige voorziening. De betreffende Inschrijver dient de dagvaarding binnen de betreffende
termijn van 20 dagen uit te brengen.
De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor de onderhandelingsprocedure zonder
aankondiging toe te passen voor nieuwe werken of diensten opvolgend op deze
Overheidsopdracht.

3.9 Gestanddoening
De Inschrijver doet zijn Inschrijving gestand voor een periode van 6 maanden gerekend vanaf de
sluitingsdatum zoals genoemd in paragraaf 3.2 voor het indienen van de Inschrijvingen.
Mocht tegen onderhavige Aanbesteding een kort geding aanhangig worden gemaakt, zal de
gestanddoeningstermijn van de Inschrijvingen automatisch worden verlegd tot 2 weken na de
uitspraak van de rechtbank Limburg.
In overige gevallen behoudt de Aanbestedende Dienst zich het recht voor de Inschrijvers te
verzoeken de gestanddoeningstermijn te verlengen.

3.10

Toepasselijke recht en geschillen

Op zowel deze Aanbestedingsprocedure als de te sluiten Overeenkomst is het Nederlandse recht
van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit onderhavige Aanbestedingsprocedure alsmede uit de te sluiten
Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Limburg.

3.11

Aansprakelijkheid Aanbestedende Dienst

Deze Offerteaanvraag is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. De
Aanbestedende Dienst is niet aansprakelijk voor eventuele tegenstrijdigheden, onvolkomenheden
en/ of onjuistheden. Indien de lezer/potentieel Inschrijver eventuele tegenstrijdigheden,
onvolkomenheden en/of onjuistheden constateert, dan dient deze de Aanbestedende Dienst
hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor afloop van de uiterste termijn voor het stellen van
vragen (zie tabel par. 3.5) schriftelijk melding te maken bij de Aanbestedende Dienst om zo no dig
een en ander te corrigeren of bij te stellen.
De Aanbestedende Dienst zal per geval de eventuele gevolgen van de tegenstrijdigheden,
onvolkomenheden en/of onjuistheden beoordelen en bezien of en eventueel hoe zij die gevolgen
zal proberen op te heffen. Indien, bij verzuim van het hiervoor bepaalde, na Inschrijving of
Voorlopige / Definitieve Gunning blijkt dat er wel degelijk tegenstrijdigheden, onvolkomenheden
en/of onjuistheden aanwezig zijn, dan kunnen deze niet aan de Aanbestedende Dienst worden
tegengeworpen.
Mochten voorafgaand aan de indiening van de Inschrijving geen (tijdige) opmerkingen en/of vragen
ten aanzien van (maar niet uitsluitend) de gunningssystematiek, het Programma van Eisen of de
Overeenkomst van een Inschrijver zijn ontvangen, dan wordt de Inschrijver geacht te hebben
ingestemd met het Aanbestedingsdocument. Na de Definitieve Gunning kan de Inschrijver hier
geen beroep meer op doen. Indien Inschrijver niet tijdig op de voorgeschreven wijze de
Aanbestedende Dienst heeft geattendeerd, is Inschrijver niet ontvankelijk in enige (latere)
vordering gericht tegen de vermeende onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van de
aanbesteding anderszins.
Van een (potentiële) Inschrijver wordt - zoals hierboven reeds is gesteld - een proactieve houding
verwacht, op grond waarvan hij tegen eventuele onduidelijkheden of onvolkomenheden in deze
Offerteaanvraag opkomt in een stadium waarin die onduidelijkheden of onvolkomenheden nog
ongedaan kunnen worden gemaakt. Een Inschrijver die bezwaren heeft maar er (te lang) mee
wacht om die te melden aan de Aanbestedende Dienst, wordt er in deze Offerteaanvraag
uitdrukkelijk op gewezen hoe en binnen welke termijn hij hiertegen dient te ageren op straffe van
verval van het recht om dat te doen.

3.12

Tegemoetkoming inschrijvingskosten

De door de lezer/(potentieel)Inschrijver gemaakte kosten voor het opstellen van de Inschrijving
worden in geen geval vergoed. Ook andere door de lezer/(potentieel)Inschrijver gemaakte kosten
gemaakt gedurende de gehele Aanbestedingsprocedure worden op geen enkele wijze vergoed.

3.13

Geheimhouding

Een lezer/(potentieel)Inschrijver zal vanuit zijn of haar onderneming geen informatie, welke door
de Aanbestedende Dienst wordt verstrekt en als vertrouwelijk wordt aangemer kt, aan derden ter
beschikking stellen.
Indien de Inschrijver een onderaannemer wenst in te zetten, is de Inschrijver gerechtigd de
benodigde informatie aan deze te verstrekken, onder de voorwaarde dat deze onderaannemer zich
aan het voorgenoemde houdt.

3.14

Taal

De voertaal tijdens de Aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoering van de Opdracht is
Nederlands. Alle documenten van zowel de Inschrijver als van de Aanbestedende Dienst zijn in het
Nederlands gesteld.

3.15

Holding/Dochteronderneming

Indien een Inschrijver deel uitmaakt van een concern of groep als bedoeld in artikel 2:24b
Burgerlijk Wetboek (hierna “Groep”) en meerdere bedrijven uit deze Groep dienen een Inschrijving
in, dan dienen die Inschrijvers onafhankelijk van elkaar te opereren en dienen die Inschrijvers ten
genoegen van de Aanbestedende Dienst aan te tonen dat zij onafhankelijk van elkaar hun
Inschrijvingen zullen opstellen, met alle middelen die zij daartoe dienstig achten.
Indien de door de Inschrijver overgelegde bewijsstukken, om de onafhankelijkheid in operatie en
Inschrijving van de andere Inschrijvers uit de Groep aan te tonen, daartoe aanleiding geven zal
een verificatiegesprek plaatsvinden en kunnen aanvullende bewijsstukken om de onafhankelijkheid
te toetsen gevraagd worden. Indien de Aanbestedende Dienst vaststelt dat de Inschrijver(s) niet of
onvoldoende heeft (hebben) aangetoond dat er sprake is van onafhankelijk opereren en van in
onafhankelijkheid opgestelde Inschrijvingen, worden alle Inschrijvers die tot die Groep b ehoren
uitgesloten van verdere deelname aan deze Aanbestedingsprocedure.

3.16

Terugvallen op Inschrijvingen

De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om bij een eventuele ontbinding van de in
het kader van deze Aanbesteding te sluiten Overeenkomst gedurende de looptijd daarvan terug te
vallen op de Inschrijvingen van de overige Inschrijvers, mits deze nog steeds voldoen aan de in
deze Offerteaanvraag gestelde criteria en voldoen aan de gestelde Minimumeisen. Alsdan zal een
Overeenkomst worden gesloten voor de resterende looptijd van de oorspronkelijke Overeenkomst
met een van de overige Inschrijvers op basis van door hen ingediende Inschrijvingen in de
volgorde c.q. rangorde van Definitieve Gunning. Een en ander geheel in overeenstemming met de
eisen en voorwaarden zoals vermeld in de Aanbestedingsdocumenten.
Door in te schrijven gaan Inschrijvers akkoord met deze procedure en werken mee aan het sluiten
van een Overeenkomst.

Hoofdstuk 4 Eisen en bijbehorende documenten
4.1 Bewijsmiddelen
De Inschrijving is het aanbod van de Inschrijver. Aanvaarding daarvan door de Aanbestedende
Dienst houdt dan ook in dat een Overeenkomst tot stand komt. Daarom dient de Aanbestedende
Dienst erop te kunnen vertrouwen dat de Inschrijver achter de Inschrijving s taat en dat die
Inschrijver het door haar aangebodene kan en zal leveren.
De documenten in de Inschrijving dienen rechtsgeldig ondertekend te worden door de/een bij de
Kamer van Koophandel geregistreerde tekenbevoegde(n), of een gelijkwaardig document waar uit
blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is de Inschrijver te vertegenwoordigen en te binden op het
moment van ondertekening van de Inschrijving. Een volmacht gedateerd na de datum van
Inschrijving is ongeldig. Een niet rechtsgeldig ondertekende Inschrijvi ng wordt van verdere
deelname uitgesloten.
De Aanbestedende Dienst kan, voor Definitieve Gunning, de Inschrijver met de Economisch Meest
Voordelige Inschrijving vragen om eventuele bewijsmiddelen ter ondersteuning van de Inschrijving
en Eigen Verklaring. Deze bewijsmiddelen dienen in dat geval daartoe aan de Aanbestedende
Dienst te worden toegezonden binnen de in het verzoek gestelde termijn.
Een Inschrijving wordt ongeldig verklaard indien:
de bewijsmiddelen niet overeenkomen met hetgeen in de Inschrijv ing wordt verklaard;
niet alle gevraagde documenten worden ingediend bij de Inschrijving (afgezien van de
mogelijkheden die een kennelijke omissie biedt tot navraag);
uit de bij de Inschrijving gevoegde documenten onvoldoende blijkt dat degene die de
Inschrijving ondertekent bevoegd is. Een volmacht wordt niet geaccepteerd als deze is
gedagtekend na de dag van Inschrijving;
afgeweken wordt van de invulbijlagen zoals toegevoegd aan deze Offerteaanvraag of daarin
wijzigingen zijn aangebracht;
de Inschrijving niet onvoorwaardelijk is.
Na de Voorlopige Gunning van de Opdracht zal de Opdrachtgever (kunnen) controleren of
verifiëren op de Inschrijver daadwerkelijk voldoet aan de Minimumeisen en het Programma van
Eisen. Indien dit niet (volledig) het geval blijkt te zijn wordt de Inschrijver alsnog uitgesloten en
vindt een nieuwe beoordeling en gunning plaats op basis van de Gunningscriteria.

4.2 Uniforme Eigen Verklaring (bijlage 2)
De Inschrijver dient de bij deze Offerteaanvraag op TenderNed gepubliceer de Uniforme Eigen
Verklaring rechtsgeldig te ondertekenen en in te dienen /uploaden.
Indienen/uploaden:

volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring (Pdf-bestand)
NB: de Eigen Verklaring alleen te gebruiken in combinatie met het programma Adobe Reader. In
combinatie met een ander programma bestaat de mogelijkheid dat de Uniforme Eigen Verklaring
niet/niet volledig/niet goed weergegeven wordt/te downloaden is.

4.3 Geschiktheidseisen
De Aanbestedende Dienst stelt eisen aan de geschiktheid van Inschrijvers voor het uitvoeren van haar
Opdrachten.
In de Uniforme Eigen Verklaring is hiervoor het onderdeel 5. ‘Geschiktheidseisen’ ingevuld.
Met ondertekening van de Uniforme Eigen Verklaring, geeft Inschrijver aan dat de daarin gestelde
Geschiktheidseisen op hem van toepassing zijn. Indien als combinatie wordt ingeschreven, dient elke
combinant afzonderlijk een exemplaar van de Uniforme Eigen Verklaring te ondertekenen en bij de
Inschrijving in te dienen.
Ten aanzien van de Geschiktheidseisen wordt vereist:

4.3.1

Geschiktheidseis: financiële en economische draagkracht

Hier worden geen aanvullende eisen gesteld.

4.3.2

Geschiktheidseis: technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

Referenties
De Inschrijver dient aan de Inschrijving, volgens het referentieformulier (bijlage 9), één referentie
per kerncompetentie, uitgevoerd en opgeleverd vanaf 1 April 2013, toe te voegen.
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de inhoud van de referentie te verifiëren , zonder
tussenkomst van de inschrijver.
Het is toegestaan één referentie waarin beide kerncompetenties tot uitdrukking komen bij te
voegen.
Opdrachtgever stelt de volgende kerncompetentie(s):
- Het verstrekken van een controle verklaring bij de jaarrekening (volgens het BBV) bij een gemeente
met minimaal 12.500 inwoners.
- Het vervullen van de natuurlijke adviesfunctie, waaronder het signaleren en doen van aanbevelingen
ten aanzien van de bedrijfsvoering, bij een gemeente met minimaal 12.500 inwoners.

Indienen/uploaden:

Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring (Pdf-bestand)

Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende referentieformulier (Bijlage 9)

Beroepsbevoegdheid
Inschrijver dient aan enkele voorwaarden met betrekking tot de b eroepsbevoegdheid te voldoen op
de datum van Inschrijving. Inschrijver dient dit te verklaren middels het invullen en rechtsgeldig
ondertekenen van de bijlage Uniforme eigen verklaring Inschrijver dient ter staving van zijn
verklaring bewijsmiddelen te overleggen op het eerste verzoek van de aanbestedende dienst. Het
betreft de volgende voorwaarden:
a) De accountant is ingeschreven in het accountantsregister van de beroepsvereniging NBA;
b) De accountant (organisatie) is ingeschreven in het register van de AFM.

Indienen/uploaden:

Volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Uniforme Eigen Verklaring (Bijlage 2) (Pdfbestand)

4.4 Inschrijving Handels- en Beroepsregister
.
De Inschrijver dient bij de Inschrijving (een kopie van) het bewijs van ins chrijving in het Handelsen Beroepsregister in te dienen. Deze mag maximaal 6 maanden oud zijn, gerekend vanaf de
sluitingsdatum voor de ontvangst van de Inschrijving.
Uit de inschrijving in het Handels- en Beroepsregister dient de tekeningsbevoegdheid t e blijken
van degene die de Inschrijving heeft getekend. Indien nodig dient dit ondersteund te worden door
het toevoegen van een volmacht aan de Inschrijving. Tevens dient een kopie van het
identiteitsbewijs van degene die de Inschrijving heeft getekend bijgevoegd te worden. In verband
met mogelijke identiteitsfraude mag deze kopie zodanig bewerkt worden dat slechts de naam en
handtekening zichtbaar is. Indien een volmacht wordt verstrekt dient zowel van de volmachtgever
als de gevolmachtigde een kopie van het identiteitsbewijs te worden verstrekt.
Indienen/uploaden:




inschrijving(en) Handels- en Beroepsregister (Pdf-bestand)
kopie identiteitsbewijs(zen) (Pdf-bestand)

Indien uit de bij de Inschrijving gevoegde documenten onvoldoende blijkt dat degene die de
Inschrijving heeft ondertekend bevoegd is, wordt de Inschrijver uitgesloten van verdere deelname.
Een volmacht wordt niet geaccepteerd als deze is gedagtekend na de dag van Inschrijving.

4.5 Akkoordverklaring Aanbestedingsprocedure
De Inschrijver dient zich volledig te conformeren aan de eisen en wensen, uitgangspunten en
randvoorwaarden zoals genoemd in deze Aanbestedingsprocedure, zoals hiervoor is omschreven.
U conformeert zich volledig hieraan door bijlage 10 in te vullen en te ondertekenen en mee up te
loaden in de kluis.
Indienen/uploaden:

Bijlage 10

4.6 Akkoordverklaring Programma van Eisen (bijlage 3)
Het Programma van Eisen is opgenomen in deze offerteaanvraag.(bijlage 3) U conformeert zich
volledig hieraan en aan de mogelijke bijstelling daarvan in de Nota van Inlichtingen, door de bijlage
3 in te vullen en te ondertekenen en up te loaden in de kluis.
Eisen is een Minimumeis.
Indien/uploaden:
 Bijlage 3

4.7 Akkoordverklaring Overeenkomst (bijlage 4)
In bijlage 4 is de concept Overeenkomst opgenomen. U dient onvoorwaardelijk akkoord te gaan
met de in bijlage 4 opgenomen Overeenkomst c.q. met de gewijzigde Overeenkomst zoals
meegezonden met de Nota van Inlichtingen.
In onderdeel 3.5 Inlichtingen en verbetervoorstellen is reeds gesteld dat de Inschrijver
verbetervoorstellen – uitsluitend in de fase waarin vragen gesteld mogen worden - kan doen
ten aanzien van de Overeenkomst op de wijze en tijdstip zoals daar vermeld. Deze
verbetervoorstellen worden door de Aanbestedende Dienst beoorde eld en al of niet geaccepteerd.
De naar aanleiding van de verbetervoorstellen aangepaste concept Overeenkomst wordt samen
met de Nota van Inlichtingen gepubliceerd op www.TenderNed.nl. De akkoordverklaring met de
concept Overeenkomst in dit document of de eventueel aangepaste concept Overeenkomst is een
Minimumeis.
U conformeert zich volledig hieraan en door ondertekening van bijlage 10.
Indienen/uploaden:

Bijlage 10

4.8 Akkoordverklaring Algemene Inkoopvoorwaarden (bijlage 5)
Inschrijver gaat ermee akkoord dat de normaal door zijn onderneming te hanteren voorwaarden bij
gunning van de Opdracht aan haar onderneming niet van toepassing zijn en verklaart zich hiermee
bereid om bij de gunning af te wijken van de door haar gehanteerde standaardvoorwaarden.
Uitsluitend de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Aanbestedende Dienst zullen van toepassing
zijn. Akkoordverklaring met de Algemene Inkoopvoorwaarden is een Minimumeis.
U conformeert zich volledig hieraan en aan de mogelijke bijstelling daarvan in de Nota van
Inlichtingen indien u het antwoord “ja” aan vinkt bij de eisen op TenderNed.
De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gepubliceerd op www.TenderNed.nl onder deze
Offerteaanvraag.
De Aanbestedende Dienst vraagt de potentiële Inschrijver aandacht te besteden aan de Algemene
Inkoopvoorwaarden.

De potentiele Inschrijver kan – uitsluitend in de fase waarin vragen gesteld mogen worden suggesties doen af te mogen wijken van de Algemene Inkoopvoorwaarden.
Hierboven (par 3.5) is beschreven hoe en wanneer dat kan geschieden. Deze suggesties worden
door de Aanbestedende Dienst beoordeeld en al dan niet geaccepteerd. Afwijkingen van de
Algemene inkoopvoorwaarden worden verwerkt in de Overeenkomst. De naar aanleiding van de
verbetervoorstellen aangepaste concept Overeenkomst wordt samen met de Nota van Inlichtingen
gepubliceerd op www.TenderNed.nl
Minimumeis.
U conformeert zich volledig hieraan en door ondertekening van bijlage 10.
Indienen/uploaden:

Bijlage 10

4.9 Prijzenblad (bijlage 6)
In bijlage 6 treft u het prijzenblad aan. Door invulling en ondertekening wordt door de Inschrijver
verklaard met welke totaalprijs en tarieven hij inschrijft.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en consistent met het Plan van Aanpak en Programma
van Eisen.
Inschrijver is geheel verantwoordelijk voor een juiste vermelding en optelling. Van de Inschrijver
wordt verwacht dat deze zelf zijn Inschrijving controleert voordat deze wordt ingediend.
Ook kenbare verschrijvingen of onjuiste tellingen kunnen de Opdrachtgever niet worden
tegengeworpen.
Een inschrijving die negatieve prijzen of tarieven bevat met de kennelijke bedoeling manipulatief
in te schrijven, worden terzijde gelegd en niet verder beoordeeld.
Indienen/uploaden:

volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende prijzenblad

Hoofdstuk 5 Beoordeling en gunning

5.1 Beoordeling van de Inschrijvingen op volledigheid, geldigheid en uitsluitingen
Stap 1

vaststellen van de volledigheid en geldigheid van de Inschrijvingen

Stap 2

beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen op de eisen

Stap 3

inhoudelijke beoordeling en gunning.

Stap 1
De Inschrijving moet volledig en geldig zijn.
Volledig betekent dat alle stukken die ingediend moeten worden ook feitelijk en compleet worden
ingediend op de voorgeschreven wijze.
Geldig betekent dat de ingediende stukken, waar gevraagd, door de daarvoor bevoegde persoon
rechtsgeldig zijn ondertekend en voldoen aan de eisen die eraan zijn gesteld.
De Inschrijver dient bij een vraag van de Aanbestedende dienst, met als doel een omissie op te
heffen, te reageren binnen de door de Aanbestedende dienst aangegeven termijn. Bij het niet
reageren van de Inschrijver binnen de aangegeven termijn wordt de Inschrijving ongeldig
verklaard.
Ongeldig verklaarde Inschrijvingen worden niet verder beoordeeld.
Stap 2
Beoordeling van de geldige en volledige Inschrijvingen geschiedt aan de hand van de eisen en
bijbehorende documenten.
Voldoet een Inschrijver niet aan één of meerdere van deze eisen of juist wél aan één van de
uitsluitingsgronden, dan wordt de Inschrijving uitgesloten.
Na de (Voorlopige) Gunning van de Opdracht zal de Opdrachtgever (kunnen) controleren of
verifiëren of de Inschrijver daadwerkelijk voldoet aan de geschiktheidseisen. Indien dit niet
(volledig) het geval blijkt te zijn wordt de Inschrijver alsnog uitgesloten en vindt een nieuwe
beoordeling en gunning plaats op basis van de gunningscriteria.
Stap 3
De opdracht wordt beoordeeld en gegund.
Na de beoordeling op volledigheid, geldigheid en uitsluitingen start de inhoudelijke beoordeling van
de Inschrijving ten behoeve van de gunning. De beoordeling geschiedt con form beschreven in dit
hoofdstuk.
De Aanbestedende Dienst zal haar voornemen tot Gunning bekendmaken aan de Inschrijver met
de economisch meest voordelige inschrijving.
Een Inschrijver die een beslissing in deze Aanbestedingsprocedure wilt aanvechten, d ient dit
schriftelijk en gemotiveerd bekend te maken aan de Aanbestedende Dienst, op straffe van niet
ontvankelijkheid binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de
beslissing.
NB: dit is een vervaltermijn.
Dit schriftelijke bezwaar dient vergezeld te gaan met een afschrift van een conceptdagvaarding
voor een voorlopige voorziening. De betreffende Inschrijver dient de dagv aarding binnen de
betreffende 20 dagen termijn uit te brengen.

De Aanbestedende Dienst zal de Opdracht in beginsel definitief gunnen aan de Inschrijver met de
economisch meest voordelige inschrijving indien binnen de termijn van 20 dagen geen bezwaren
op de voorgeschreven wijze bekend zijn gemaakt of als er binnen die termijn geen dagvaarding is
uitgebracht voor een voorlopige voorziening.
Definitieve gunning kan alleen plaatsvinden aan een Inschrijver die nog steeds voldoet aan alle in
deze Offerteaanvraag gestelde eisen.

5.2 Gunningscriterium, Subgunningscriteria en weging
De Aanbestedende Dienst hanteert als gunningscriterium:
de Economisch Meest Voordelige Inschrijving middels de methode van gunnen op waarde
Hiertoe worden de Inschrijvingen beoordeeld op de volgende Subgunningscriteria:
- Plan van Aanpak en presentatie;
- Casus tijdens presentatie;
- Prijs.
De puntentoekenning/weging van de Subgunningscriteria is voor deze aanbesteding als volgt
verdeeld:

Subgunningscriteria

Maximaal aantal
punten

Weging ( %)

G1

Plan van Aanpak
Criterium A
Criterium B
Criterium C
Criterium D
Criterium E

(100)
20
25
25
10
20

60%

G2

Casus tijdens interview

100

40%

G3

Prijs

Totaal

100%

Minimumeis: Om voor gunning in aanmerking te komen dient een inschrijver minimaal
75% van de score op kwaliteit (G1 t/m G2) van de best beoordeelde Inschrijver op G1
t/m G2 te behalen. Inschrijvingen die hier niet aan voldoen worden terzijde gelegd.
Vervolgens wordt de prijs gedeeld door het behaalde aantal punten. De partij die hierbij de laagste
prijs per punt heeft is de EMVI inschrijver en derhalve de beoogd winnaar van d e aanbesteding.
Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking

hoogste g
Resultaat beoordeling percentage inschrijver 1 Inschrijver 2 inschrijver 3 inschrijver 4 kwaliteitss
Plan van Aanpak
60
75,00
86,00
71,00
60,00
Casus
40
73,00
82,00
66,00
60,00
Score na weging

74,20

84,40

69,00

60,00

percentage t.o.v.
hoogste score

87,91

100,00

81,75

71,09

84,4
min score t
hoogste sc
75

Voldoet aan eis minimaal 75%
hoogste kwaliteit
Prijs
prijs per punt
rangorde

ja

ja

ja

nee

€ 35.000,00

€ 39.500,00

€ 32.500,00

€ 471,70

€ 468,01

€ 471,01

ko

3

1

2

ko

Aangezien de score van inschrijver 4 lager is dan 75% van de hoogste score voldoet deze
aanbieding niet aan de gestelde minimumeis en wordt derhalve niet meegenomen in de ve rdere
beoordeling. De gewogen score is berekend door de score per aspect te vermenigvuldigen met het
percentage. ( voor inschrijver 1 in het voorbeeld (0,6*75)+(0,4*73). Dit levert een gemid delde score
op van 74,20. Inschrijver 1 heeft voor € 35.000,00 ingeschreven. De prijs per punt is dan
35.000/74,20 = € 471,70. Op deze manier heeft inschrijver 2 de laagste kosten per kwaliteitspunt
en dus de economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

5.3 Beoordelingscommissie
De uitwerking van het Plan van Aanpak worden individueel beoordeeld door de leden van de
Beoordelingscommissie, bestaande uit 10 personen met ieder één stem, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de gemeenten Maasgouw en Roerdalen ieder 4 en de GR-MER 2
personen:
De leden van de beoordelingscommissie zullen onafhankelijk van elkaar punten toekennen. De
verschillen worden besproken waarna de leden vrij zijn de beoordeling aan te passen. Het aantal
punten van de leden wordt vervolgens opgeteld en het totaal wordt gedeeld door het aantal leden.
Door de commissie wordt de score gemotiveerd.
De beoordelingscommissie wordt bijgestaan door een adviescommissie zonder stemrecht. De
leden van de adviescommissie zijn inhoudelijk betrokken bij de controlewerkzaamheden en in staat
mede de case inhoudelijk te beoordelen en de leden van de beoordelingscommissie te
ondersteunen.

5.4 Gunning
Gegund wordt aan de Inschrijver met de hoogste totaalscore.
Mocht na de beoordeling van de Subgunningscriteria G1 t/m G3, blijken dat 2 of meer Inschrijvers
op de eerste plaats zijn geëindigd, dan zal
de opdracht worden gegund aan de Inschrijver met de hoogste totaalscor e op de
Subgunningscriterium G 1.
Minimumeis: Om voor gunning in aanmerking te komen dient een inschrijver minimaal 75%
van de score op kwaliteit (G1t/tmG2) van de best beoordeelde Inschrijver op G1 t/m G2 te
behalen. Inschrijvingen die hier niet aan voldoen worden terzijde gelegd.

5.5 Subgunningscriterium G1 Plan van aanpak
U levert een plan van aanpak aan van maximaal 10 A4, lettercorpsgrootte 11, met een duidelijke
onderverdeling in criterium A t/m E. Daarin beschrijft u minimaal het volgende:

Criterium A
Visie op het realiseren van bestuurlijke ambities met beperkte middelen en in samenwerking met
andere overheden.
Inschrijver dient oog te hebben voor de organisatie en de complexe/veelzijdige omgeving. Een
omgeving waarin met beperkte middelen bestuurlijke ambities gerealiseerd moeten worden.
Bestuurlijke ambities, waarbij het vaak noodzakelijk is om over gemeentegrenzen heen te kijken.
Inschrijver geeft zijn visie hoe dit te realiseren.
Criterium B
Visie rechtmatigheid, misbruik, oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de
gemeentelijke bedrijfsvoering.
Wij vragen de inschrijver zijn visie te geven op begrippen als rechtmatigheid, misbruik en
oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering en de
rol die de inschrijver hierbij kan vervullen. Dit mede in het licht van de aandacht in de pers voor
deze onderwerpen.
Criterium C
Visie op het “wat ”en “hoe” van de begrippen “control” en “het in control zijn” ten aanzien van een
moderne gemeentelijke organisatie en gemeenschappelijke regeling..
Inschrijver dient een “sparringpartner” te zijn die ideeën aanlevert voor de verdere ontwikkeling
van het begrip control, de algehele bedrijfsvoering en de daarmee samenhangende P&C -cyclus en
instrumentaria.
De inschrijver geeft zijn visie op het begrip “control” en bes teedt hierbij aandacht aan de
wijzigingen in de controlestandaarden voor accountants en dan met name controlestandaard 610.
Verder geeft de inschrijver zijn visie op het begrip “het in control zijn” ten aanzien van de
decentralisaties die vanuit het Rijk hebben plaatsgevonden binnen het sociaal domein ( AWBZ,
Jeugdzorg en Participatiewet).
Criterium D
Visie op de continuïteit en vaste inzet van medewerkers ?
Opdrachtgever vindt het belangrijk dat er sprake is van continuïteit in het team dat de
accountantscontrole uitvoert. De Opdrachtgever wenst geen hinder te ondervinden van personele
wisselingen in het in te zetten team.
Opdrachtgever vindt het eveneens belangrijk dat Opdrachtnemer niet alleen zorgdraagt voor de
overdracht van kennis, maar ook voor de overdracht van dossiers en archief. Opdrachtgever eist dat
Opdrachtnemer een overdraagbaar dossier en archief opbouwt.
Criterium E
Visie op de (natuurlijke) adviesfunctie en hoe gaat Inschrijver bij aanvullende opdrachten om met
eventuele belangenverstrengeling, integriteitskwesties en ethiek?
Inschrijver wordt nadrukkelijk gevraagd om naast de accountantscontrole ook de natuurlijke adviesfunctie
in te vullen. Naast de adviezen die volgen uit de controlebevindingen wordt van de accountant ook een
signalerende functie verwacht ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Een proactieve en creatieve, maar
ook kritische opstelling. Hierbij moet de accountant direct aanspreekbaar zijn en moet overleg
plaatsvinden met de raad, collegeleden en ambtelijk management c.q. AB, DB, Directie en ambtelijk
management van de GR-MER.
De Opdrachtgever vindt het belangrijk dat inschrijver, ondanks deze combinatie van werkzaamheden,
een balans vindt tussen wettelijke vereisten ten aanzien van onafhankelijkheid en de gevraagde rol van
adviseur. Ook ten aanzien van ethische kwesties binnen de organisatie van de Opdrachtgever.

Wij vragen de inschrijver de offerte te baseren op de werkelijke situatie, kennis genomen
hebbende van de vigerende AO/IC alsmede de werking daarvan in de praktijk en zijn offerte niet te
baseren op een niet-bestaande veronderstelde situatie (‘perfecte aanlevering’).
Om een goed beeld te kunnen vormen van de bestaande situatie, wordt u de gelegenheid geboden
om u bij de gemeenten Roerdalen, Maasgouw en de GR-MER te laten informeren naar de
bestaande situatie. We verwijzen hierbij naar de website van de gemeente n Roerdalen en
Maasgouw waar u de volgende stukken kunt raadplegen:

Jaarstukken 2014 gemeente Roerdalen

Kadernota 2016 gemeente Roerdalen

Begroting 2016 gemeente Roerdalen

Jaarstukken 2014 gemeente Maasgouw

Kadernota 2016 gemeente Maasgouw

Programmabegroting 2016 gemeente Maasgouw

We verstrekken verder een informatieset met daarin opgenomen:
- Financiële verordening Maasgouw
- Aanpassing financiële verordening Maasgouw
- Controleprotocol 2015 Maasgouw
- Coalitieprogramma 2014-2018 Maasgouw
- Controleverordening art 213GW Maasgouw
- Financiële verordening Roerdalen
- IC plan 2013 Roerdalen
- Jaarstukken 2014
- Bestuur rapportage 2014
- Programmabegroting 2016
- Financiële verordening GR MER
- Controleverordening GR MER
- Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid GR MER

De Management letters kunt u op afspraak inzien. Ze liggen ter inzage bij de gemeente Roerdalen.
Indien u deze wilt inzien dient u dit kenbaar te maken via de berichtenmodule van Tenderned. Dit
uiterlijk op maandag 11 april 2016 voor 12.00 uur. De datum voor het inzien is 13 april. Op
maandag 11 april namiddag zal aan u worden medegedeeld hoe laat u de stukken kunt inzien .
Uw directie committeert zich aan dit plan van aanpak.
Het maximaal aantal te behalen punten is: 100
De inschrijving is incompleet
Het plan van aanpak ontbreekt
geheel of gedeeltelijk, of de
verstrekte informatie is
inhoudelijk niet relevant in
relatie tot het gevraagde bij het
plan van aanpak c.q. voldoet in
zijn geheel niet aan het
gevraagde
De Inschrijving voldoet matig
Uit het Plan van Aanpak blijkt
aan het gevraagde
dat de inschrijver weinig tot
geen invulling kan geven aan
de genoemde aandachtspunten.
De Inschrijving voldoet deels
Uit het Plan van Aanpak blijkt
aan het gevraagde
dat de inschrijver de opdracht
niet volledig doorziet
aangezien het Plan van
Aanpak aantoonbare omissies
en onduidelijkheden bevat en
maar deels invulling kan geven

Knock -out

20% van het maximaal
aantal te behalen punten

50% van het maximaal
aantal punten

De Inschrijving voldoet aan het
gevraagde

Inschrijving die meerwaarde
biedt boven het gevraagde

aan de genoemde
aandachtspunten.
Uit het Plan van aanpak blijkt
dat de inschrijver volledig
inzicht heeft in een adequate
uitvoering van de opdracht en
een voldoende invulling van de
genoemde aandachtspunten
geeft.
Uit het Plan van Aanpak blijkt
dat de inschrijver volledig
inzicht heeft in een adequate
uitvoering van de opdracht en
bovendien in staat is om de
opdracht uit te voeren met een
invulling van de genoemde
aandachtspunten die bij de
andere inschrijvers niet wordt
herkend.

80% van het maximaal
aantal punten

100 % van het aantal
punten

Beoordelingsdoel
A. Visie op het realiseren van bestuurlijke
ambities met beperkte middelen en in
samenwerking met andere overheden.

Aandachtspunten bij beoordeling
- Inleving in het algehele speelveld waarbinnen
de samenwerkende gemeenten zich
bevinden;
- Inleving in de toekomstige ontwikkelingen.

B. Visie rechtmatigheid, misbruik,
oneigenlijk gebruik, fraude, integriteit en
ontwikkelingen in de gemeentelijke
bedrijfsvoering.

- Duidelijke visie op eventuele
belangenverstrengeling en adequate
maatregelen en hoe daarbij te handelen;
-Omgang met ethische kwesties in de organisatie
is expliciet en hanteerbaar. Zicht op de eigen rol
van de inschrijver in de ethische kwesties.

C. Visie op het “wat ”en “hoe” van de
begrippen “control” en “het in control zijn” ten
aanzien van een moderne gemeentelijke
organisatie.
-Controlestandaard 610
- 3D’s

-Proces wekt vertrouwen in termen van
draagvlak;
- Proces wekt vertrouwen dat dit leidt tot een
inhoudelijk goed controleplan.

D. Visie op de continuïteit en vaste inzet van
medewerkers.

E. Visie op de (natuurlijke) adviesfunctie en
hoe gaat Inschrijver bij aanvullende opdrachten
om met eventuele belangenverstrengeling,
integriteitskwesties en ethiek.

Werkzaamheden zijn helder omschreven en
compleet;
- Kwaliteitscriteria zijn SMART omschreven;
- Ambitie en commitment
(resultaatverantwoordelijkheid) getoond
-Maatregelen ter waarborging van continuïteit
van het aangeboden team zijn helder en geven
vertrouwen;
- Hinder van personele wisselingen wordt door
genoemde maatregelen voorkomen.
-Duidelijke visie op eventuele
belangenverstrengeling en adequate
maatregelen;
- Omgang met ethische kwesties in de
organisatie is expliciet en hanteerbaar.

5.6 Subgunningscriterium G2, casus
Presentatie/Interview/Casus
De inschrijvers die een volledige en geldige inschrijving heb ben gedaan worden uitgenodigd voor
een toelichting op hun plan van aanpak. Voor de toelichting en de case zijn 60 minuten
gereserveerd.
De leden van de beoordelingscommissie kunnen naar aanleiding van de toelichting hun eerdere
beoordeling op het Plan van Aanpak wijzigen.
De Opdrachtgever acht het van belang om de kwaliteit van het in te zetten team te beoordelen
door middel van een interview met de belangrijkste sleutelfunctionarissen uit dit team. De
sleutelfunctionarissen welke de Opdrachtgever wenst te interviewen betreffen de partner, manager
en controleleider die daadwerkelijk worden ingezet voor de uit te voeren werkzaamheden.
Inschrijver dient te waarborgen dat deze personen op de in de planning genoemde data voor de
interviews beschikbaar zijn. De drie personen worden samen en tegelijk geïnterviewd waarbij het
van belang is dat iedereen aan bod komt. Dit is de verantwoordelijkheid van Inschrijver; zij moet
ervoor zorgen dat ieder zich vanuit zijn rol profileert tijdens het interview.
Voor het interview zal een case worden voorgelegd.
De sleutelfunctionarissen krijgen 45 minuten vóór het interview deze case met bijbehorende
vragen uitgereikt zodat zij zich kunnen voorbereiden. De sleutelpersonen dienen deze vragen
tijdens het interview te beantwoorden. Alle inschrijvers krijgen dezelfde case en dezelfde vragen.
De beoordelingscommissie kan ter toelichting tijdens het interview aanvullende vragen stellen.
Nadere informatie over bijvoorbeeld tijdstip en locatie van de interviews wordt door de
contactpersoon van de aanbesteding separaat bekend gemaakt aan Inschrijvers die voor de
interviews in aanmerking komen.
Ter informatie dient Inschrijver cv’s bij zijn Inschrijving te voegen van de drie
sleutelfunctionarissen. Het aanleveren van deze informatie vormt geen onderdeel van de
beoordeling, maar dient als achtergrondinformatie voor de beoordelingscommissie.

Beoordelingsdoel Case
Aantonen dat Inschrijver de case goed doorgrondt.

Beoordelingspunten
- De sleutelfunctionarissen weten de aanpak als
beschreven in de Inschrijving uitstekend te
vertalen naar de case.

Vertrouwen krijgen in een goede samenwerking en
een uitstekende aanpak van de Werkzaamheden.

- De sleutelfunctionarissen wekken vertrouwen in
een goede onderlinge samenwerking;
- De sleutelfunctionarissen overtuigen de
beoordelingscommissie met een goede
onderbouwing van de door hun voorgestelde
aanpak.

Aantonen dat Inschrijver een hoogwaardig team
voor de samenwerkende gemeenten en GR-MER
inzet.

- De antwoorden getuigen van zeer goede (parate)
kennis en zeer uitgebreide ervaring;
- De sleutelfunctionarissen hebben aangetoond
zich te kunnen inleven in de samenwerkende
Opdrachtgevers, het team sluit aan op de
profielomschrijving uit paragraaf 5.8.

5.7 Subgunningscriterium G3, Prijs
Uw prijsinschrijving zal getoetst worden op zijn marktconformiteit door middel van een vergelijking
tussen de prijzen van de Inschrijvers. De prijs dient u in te vullen op het prijzenblad. Dit prijzenblad
is als bijlage 6 toegevoegd.

1. Inschrijver dient een vaste prijs per jaar op te geven voor het uitvoeren van de jaarlijkse
Werkzaamheden voor de drie contractjaren;
Gespecificeerd naar: gemeente Maasgouw, gemeente Roerdalen en GR-MER.
2. Inschrijver dient een uurtarief op te geven voor onderstaande functies. Deze uurtarieven worden als
maximum gehanteerd bij het uitvoeren van aanvullende Werkzaamheden. Het betreft de volgende
functies:

Functie
Assistent accountant
Controleleider
Manager
Partner
Functie
Assistent accountant
Controleleider
Manager
Partner

Minimaal
opleidingsniveau
HBO
HBO
RA
RA

Aantal jaren ervaring
Tot 2 jaar
2-5 jaar
5 jaar of langer
5 jaar of langer

Aantal uren per jaar
(weging)
20 uur
15 uur
8 uur
8 uur

Ter beoordeling zal het fictief geraamde aantal uren per jaar met 8 worden vermenigvuldigd; dit in
verband met mogelijke looptijd van het contract. Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan dit
fictief aantal uren. De werkelijke aantallen kunnen fluctueren.
Inschrijver dient het prijzenblad bijlage 6 volledig in te vullen. De prijzen en tarieven dienen te worden
aangegeven in Euro’s en exclusief BTW. In de prijzen dienen alle kosten, behalve BTW, te zijn
inbegrepen. U mag alleen inschrijven met positieve bedragen.
Daarnaast wordt van de inschrijver gevraagd tarieven optioneel af te geven met betrekking tot het
uitvoeren c.q. het assisteren bij de uitvoering van een AO/IC functie. Deze tarieven maken geen
onderdeel uit van de beoordeling.
Indien het Prijzenblad niet is bijgevoegd bij de Inschrijving of niet is ondertekend door de
bevoegde wordt de Inschrijving ongeldig verklaard.

Bijlage 01

Checklist van in te dienen documenten

Uniforme Eigen verklaring



Inschrijving in Handels- of Beroepsregister



Programma van eisen



Kopie identiteitsbewijs



Prijzenblad



Referenties



CV’ s te interviewen medewerkers



Plan van aanpak
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Bijlage 02

Uniforme Eigen Verklaring

Deze is als aparte bijlage bij de offerteaanvraag op TenderNed geplaatst.
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Bijlage 03

Programma van Eisen

Van deelneming aan deze opdracht wordt uitgesloten iedere inschrijver die niet kan voldoen
aan de onderstaande eisen. Op TenderNed wordt bij de inschrijving een akkoordverklaring
Programma van Eisen gevraagd. Inschrijver dient zonder voorbehoud volledig akkoord te gaan
met alle eisen op straffe van uitsluiting van de aanbesteding.

Nr.

T1
T2

T3

T4

Nr.

M1

M2

Eisen betreffende
Beroepsbekwaamheid (Technische eis)

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken

Alle te leveren diensten en producten dienen te voldoen aan a lle
in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen inzake
veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Inschrijver dient in zijn dienstverlening te werken conform de
vigerende Nederlandse wet- en regelgeving.
Naast de certificerende functie vervult de inschrijver zijn
natuurlijke adviesfunctie.
Om de natuurlijke adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen
vervullen, moet de opdrachtnemer minimaal kunnen terugvallen
op deskundigheid op het gebied van:
De vigerende wetgeving voor gemeenten in het algemeen
Relevante wetgeving die van toepassing en van invloed is
op het accountants- en gemeentelijk/GR functioneren
Administratieve organisatie en interne beheersing
Maatschappelijk en politieke ontwikkelingen die van
invloed zijn op de bedrijfsvoering van de gemeente
Nederlands belastingrecht
Horizontaal toezicht (fiscale control)
Automatisering
EDP audits
Benchmarking
Specifieke beleidsvelden van gemeenten, zoals
grondexploitatie, vennootschapsbelasting en de 3
decentralisaties in het sociale domein.

Eisen betreffende
kwaliteit functionarissen (Mens)

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken

Opdrachtnemer garandeert dat tijdens de looptijd van de af te
sluiten overeenkomst het aantal personeelswisselingen tot een
minimum beperkt blijven. Vinden er onverhoopt toch wisselingen
plaats, dan mogen deze wisselingen niet leiden tot verlies van
kwaliteit en ervaring of extra werk bij de opdrachtgever. De
opdrachtnemer is dus zelf verantwoordelijk voor de interne
kennisoverdracht, waarbij de kwaliteit en ervaring van eventuele
nieuwe medewerkers van hetzelfde niveau zullen zijn. Onder
kennisoverdracht wordt expliciet ook bedoeld de kennis met
betrekking tot de structuur van de samenwerking met de
Gemeenschappelijke Regeling MER.
Opdrachtgever vindt het eveneens belangrijk dat Opdrachtnemer
niet alleen zorgdraagt voor de overdracht van kennis, maar ook voor
de overdracht van dossiers en archief. Opdrachtgever eist dat
Opdrachtnemer een overdraagbaar dossier en archief opbouwt.
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Nr.

CW 1

Eisen betreffende
Controlewerkzaamheden (CW)

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken

De certificerende functie
Opdrachtnemer voert de controle uit conform de geldende
beroeps- en gedragsregels, de controle – en overige
standaarden van het NBA, het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV), het Besluit Accountantscontrole
Decentrale Overheden (Bado)en de verordeningen 212 t/m 213a
van de gemeente en de GR-MER, inclusief de door de raad c.q.
AB GR-MER vastgestelde reikwijdte voor de
rechtmatigheidstoets (controleprotocol inclusief normenkader).
Opdrachtnemer gebruikt ten behoeve van zijn oordeelsvorming over de jaarrekening
van de gemeente/GR-MER de goedkeuringstoleranties en de
rapporteringstolerantie overeenkomstig de minimumeisen in het Besluit
Accountantscontrole Decentrale Overheden (Bado) :
Soort verklaring
Goedkeuringstol
erantie

CW 2

CW 3

CW 4

CW 5

CW 6

Fouten
in de
jaarreke
ning
(% van
de totale
lasten)
Onzeker
heden in
de
controle
(% van
totale
lasten)
Rapporte
ringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

 1%

> 1% < 3%

-

 3%

 3%

> 3 < 10%

 10%

-

De bij CW 2 genoemde rapporteringstolerantie geldt ook voor de specifieke
uitkeringen die onder de SISA-regeling vallen. Conform controleprotocol.
Opdrachtnemer richt de controle in op het ontdekken van
belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, de
vastgestelde goedkeuringstoleranties en (statistische)
deelwaarnemingen en extrapolaties.
Opdrachtnemer controleert niet ieder document of iedere
financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen over de
getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de
verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële
beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde
goedkeuringstoleranties.
Opdrachtnemer dient de volgende rapportages te verzorgen:
1. een controleverklaring bij de jaarstukken inclusief de
bijbehorende SISA-regelingen;
2. een accountantsverslag bij de controle van de jaarstukken;
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3. een rapport van de bevindingen bij de interim controle op
college- en raadsniveau c.q. DB- en AB-niveau.
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Opdrachtnemer dient concreet toepasbare adviezen te geven
welke in het rapport van bevindingen bij de (interim)controle
worden vermeld.

CW 7

CW 8

CW 9

CW 10

Naast de kwantitatieve benadering kan de opdrachtnemer
tevens een kwalitatieve beoordeling hanteren. De weging van
fouten en onzekerheden vindt plaats op basis van een
kwalitatieve beoordeling.
De door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden,
inclusief de daaropvolgende verslaglegging, moeten de
planning en control cyclus van de gemeente c.q. GR-MER
volgen, dit alles binnen de in overleg vastgestelde
tijdslimieten.
Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor overdracht van
informatie van de Opdrachtgever binnen hun eigen
organisatie en dient te voorkomen dat informatie dubbel wordt
opgevraagd. Ook met betrekking tot informatie die door de
Opdrachtgever in voorgaande jaren is verstrekt.
Natuurlijke adviesfunctie
Opdrachtnemer dient de natuurlijke adviesfunctie te
vervullen, waarbij hij op proactieve wijze een signaalfunctie
vervuld met betrekking tot relevante risico’s en actuele
ontwikkelingen, waarbij de informatie door de inschrijver tijdig
aan de Opdrachtgever wordt vertrekt..

CW 11

CW 12

In de (interim)controle
moeten de thema’s
worden meegenomen
die kunnen worden
aangedragen door de
auditcommissie, de
portefeuillehouder
Financiën, de
gemeentesecretaris
en de
concerncontroller.
C.q. vergelijkbare
functies binnen de
GR-MER.

Opdrachtnemer dient kritisch mee te denken en de
organisatie te begeleiden en te adviseren bij de verdere
opbouw en uitwerking van in te zetten verbeter- en
beheersmaatregelen.

Onder de natuurlijke
adviesfunctie wordt
gerekend het
gevraagd en
ongevraagd
informeren en
adviseren van
ambtelijk
management en
bestuur, voor zover
gerelateerd aan de
taakuitoefening van
de accountant, inzake
actuele
ontwikkelingen op het
gebied van (planning
en) control, fiscale
control,
risicomanagement,
getrouwheid,
rechtmatigheid (BBV)
etc.
Het betreft adviezen
die:
- een logisch gevolg
zijn van de
controlebevindingen
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- een logisch gevolg
zijn van de
uitkomsten van
besprekingen van
bepaalde rapportages
- betrekking hebben
op ontwikkelingen
binnen de
organisatie, zoals
het beoordelen van
opzet, bestaan
en werking van de
AO/IB, de
(verbijzonderde)
Interne
Controle, nieuwe
procedures en
werkwijzen
- voortvloeien uit
ervaringen bij andere
gemeenten
- voortvloeien uit
ontwikkelingen op het
vakgebied
- voortvloeien uit
informatie van de
rijksoverheid op het
gebied van wet- en
regelgeving (BBV,
Bado etc.)

CW 13

CW 14

CW 15

CW 16

CW 17

Communicatie
Opdrachtnemer stelt een accountmanager aan, die
verantwoordelijk is voor de gehele dienstverlening aan de
gemeente c.q. GR-MER en daarnaast als aanspreekpunt
fungeert.
Deze accountmanager dient te beschikken over goede
sociale vaardigheden en het vermogen om te kunnen
communiceren met alle actoren in het proces; hierbij de
Nederlandse taal als voertaal, in woord en geschrift
hanterend.
Er moet sprake zijn van een directe (ook fysieke)
bereikbaarheid van de teamleiding. (Spoed)vragen dienen
binnen 24 uur of, indien nodig, sneller te worden beantwoord.
Indien vragen niet binnen 24 uur kunnen worden bean twoord
maakt de opdrachtnemer afspraken met de opdrachtgever
hoe en wanneer de vragen beantwoord worden.
Voor een efficiënt verloop van de interim- en
jaarrekeningcontrole dient opdrachtnemer voor aanvang
gestructureerd mondeling overleg te voeren met de relevante
vertegenwoordigers van de gemeente/MER waarin de
afspraken over aanpak, wensen en eisen inzake de uit voeren
controle worden bepaald. De afspraken worden voorafgaand
aan de controle schriftelijk door de inschrijver aan de
Opdrachtgever verstrekt.
Opdrachtnemer dient in zijn planning rekening te houden met
interne afstemmingen binnen zijn eigen organisatie, zodat
deze niet tot vertraging kunnen leiden.
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CW 18

CW 19

CW 20

CW21

Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de
accountantscontrole gebruik te maken en aansluiting te
zoeken bij de opzet van de interne informatie
Opdrachtnemer dient op verzoek gespreksverslagen en
detailbevindingen te verstrekken. De gespreksverslagen en
detailbevindingen die zijn opgenomen in de rapportage naar
aanleiding van de interim controle worden ten allen tijde door
de opdrachtnemer verstrekt.
Opdrachtnemer dient tenminste twee maal per jaar
gestructureerd mondeling overleg te voeren met de relevante
vertegenwoordigers van de gemeente c.q. GR-MER,
waaronder bij de gemeente de auditcommissie, waarbij de
lopende zaken/evaluatie van de opdracht aan de orde komen.

Ad.1 Bij de GR-MER
afstemmingsoverleg
tussen de accountant,
(een
vertegenwoordiger
uit) het algemeen
bestuur, (een
vertegenwoordiger)
van de directie.
De schriftelijke verslaglegging omtrent de uitkomsten van de
Ad.1
verrichte controlewerkzaamheden dient als volgt plaats te
De controleverklaring
vinden:
en het verslag van
1. Rapportage over de jaarstukken, inclusief SISAbevindingen worden
verantwoording, uit te brengen aan de raad, doch
besproken met het
vooraf gepresenteerd en besproken in de auditmanagementteam en
commissie
de concerncontroller
(hoor/wederhoor).
Vervolgens worden
deze stukken aan het
college voorgelegd
met de mogelijkheid
voor het college om
op deze stukken te
reageren. De
accountant bespreekt
2. Rapportage naar aanleiding van de
vervolgens het
interimcontrole, uit te brengen aan het
verslag van
College van Burgemeester en Wethouders voor wat betreft de bevindingen met de
gemeenten en aan het Dagelijks Bestuur voor wat betreft het auditcommissie,
samenwerkingsverband MER.
waarna de
jaarstukken ter
behandeling in de
raad worden
aangeboden.

3. Rapportage naar aanleiding van de interimcontrole, uit
te brengen aan de Raad voor van betreft de gemeenten en
aan het Algemeen Bestuur voor wat betreft het
samenwerkingsverband MER.

Ad 2.
De inhoud van de
rapportage van de
interimcontrole
omvat:
de
(detail)bevindingen
die bij de uitvoering
van de controle op de
gemeentelijke c.q.
GR-MER processen
naar voren zijn
gekomen;
bijzonderhede
n die naar de mening
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4. Incidentele Verklaringen, buiten SISA, uit te brengen aan
het verantwoordelijk ambtenaar binnen de afdeling.

van de inschrijver
verbeterd kunnen
worden en/of
verbetering
behoeven;
een
beoordeling van de
opzet, bestaan en
werking van de
AO/IB;
een
beoordeling van de
situatie ten opzichte
van
bevindingen/adviezen
uit vorige jaren
(terugkijk/follow-up);
richtinggeven
de adviezen ten
aanzien van de
omvang en diepgang
van
controlewerkzaamhed
en van de
jaarrekening op basis
van risicoanalyse;
overige zaken
die in algemene zin of
richting de
jaarrekeningcontrole
memorabel zijn.
Ad 3
De inhoud van de
rapportage aan de
raad betreft een
samenvatting op
hoofdlijnen van de
rapportage aan het
college van
Burgemeester en
Wethouders, waarna
deze door de griffier
via de
Auditcommissie wordt
aangeboden aan de
raad. C.q. voor de
GR-MER
vergelijkbare van
toepassing zijnde
routing.

Opdrachtnemer dient rapportages transparant op te stellen.

CW 22

Dit houdt in dat de
bevindingen duidelijk
te volgen zijn, in de
rapportages een
consistente
gedragslijn gevolgd
wordt,
tekortkomingen tijdig
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De opdrachtnemer dient de (concept)rapportage naar
aanleiding van de interimcontrole jaarlijks aan te bieden vóór
1 november van het betreffende boekjaar, op een in overleg
met de gemeente c.q. GR-MER te bepalen werkwijze.

CW 23

CW 24

Opdrachtnemer is toehoorder in de auditcommissie en woont
alleen op verzoek/uitnodiging vergaderingen bij (incidenteel).
Dit zal in ieder geval meer dan twee keer per jaar zijn. (n.v.t.
GR-MER)

gesignaleerd worden
en oplossingen
worden aangegeven.
Ook positieve
ontwikkelingen die in
het oog springen
dienen in de
rapportage te worden
opgenomen en bij de
adviezen in een
rapportage dient ook
te worden
aangegeven hoe de
uitvoering van de
bevindingen vorm kan
krijgen.
De bevindingen
worden ten eerste
kortgesloten met de
direct betrokkenen
binnen de
gemeente/GR-MER te
weten het
afdelingshoofd/proces
eigenaar of door deze
aan te wijzen
afgevaardigde (hoor
en wederhoor).
Vervolgens worden
deze bevindingen (op
basis van
hoor/wederhoor)
besproken
met/gepresenteerd
aan de
concerncontroller
en/of het
managementteam,
waarna publicatie aan
het college c.q. DB
plaatsvindt.
Inschrijver kan zelf
ook naar eigen
bevindingen
agendapunten
aandragen ten
behoeve van de
overleggen met de
auditcommissie.

Commerciële eisen

Nr.

Commerciële eisen

CE1

Alle aangeboden tarieven zijn door inschrijver ingevuld in
bijgevoegd overzicht (bijlage 6).

Eventuele
toelichting en
bewijsstukken
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Alle aangeboden prijzen zijn inclusief alle bijkomende kosten,
zoals, maar niet uitsluitend reis- en verblijfkosten, kosten van
CE2
administratie, facturering, creditering, kopieerwerkzaamheden
en alle eventuele overige kosten en exclusief BTW
De in bijlage 6 opgegeven tarieven gelden voor de gehele
looptijd van de Overeenkomst.
De regelingen die onder de werking van SISA (gaan) vallen, dit
CE4 is inclusief in aanmerking komende deelverantwoordingen
richting Provincie, zijn in de offerteprijs verwerkt.
Meerwerk is slechts toegestaan en mag alleen in rekening
worden gebracht, indien dit vooraf is gemeld en duidelijk
omschreven en een offerte is uitgebracht. Verder de
Opdrachtgever voor dat meerwerk een aparte schriftelijke
CE5
Opdracht heeft verstrekt. Indien het niet vooraf is gemeld en/of
er is geen aparte schriftelijke Opdracht verstrekt dan mag het
meerwerk NIET in rekening worden gebracht.
CE3

Naam
Functie
Onderneming
Handtekening

Plaats en datum
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Bijlage 04

Overeenkomst

Overeenkomst.
Per Opdrachtgever wordt deze overeenkomst afgeslote n en opgesteld. Daar waar u gemeente
leest dient u tevens GR-MER te lezen.

CONCEPTOVEREENKOMST ACCOUNTANTSDIENSTEN

Partijen:
1.
De gemeente…… , te dezen ingevolge de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar burgemeester,………….. , handelend ter uitvoering van het
besluit van de gemeenteraad d.d. … , hierna te noemen ‘Opdrachtgever”,
en
2.
… , statutair gevestigd te …, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door … in
zijn/haar hoedanigheid van (functie invullen), hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’,

nemen in aanmerking dat:
-

Opdrachtgever op … heeft besloten een aanbestedingsprocedure te starten voor
de uitvoering van Accountantsdiensten;

-

Opdrachtgever op … de offerteaanvraag heeft gepubliceerd, waarin de
uitgangspunten voor het opstellen en indienen van een offerte zijn opgenomen;

-

Opdrachtnemer op … een offerte inzake het verrichten van bedoelde
Accountantsdiensten heeft uitgebracht;

-

Opdrachtnemer naar aanleiding van deze aanbestedingsprocedure als beste
dienstverlener naar voren is gekomen;

-

Opdrachtnemer voldoet aan alle door Opdrachtgever gestelde eisen en criteria;

-

Opdrachtnemer deze opdracht heeft aanvaard en partijen de voorwaarden
waaronder de levering geschiedt wensen vast te leggen in een Overeenkomst;
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en komen overeen als volgt:

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

Begrippen
In deze Overeenkomst worden de navolgende begrippen met een hoofdletter
gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan.
Accountantsdiensten: De door Opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst ten
behoeve van Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in
het kader daarvan te leveren prestaties een en ander zoals omschreven in de Offerteaanvraag (Bijlage 2) en de Offerte (Bijlage 4)
Personeel van de Opdrachtnemer: De door Opdrachtnemer voor de uitvoering van
deze overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, welke
krachtens deze Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.
Personeel van de Opdrachtgever: De door Opdrachtgever op grond van deze
overeenkomst ter beschikking te stellen personeelsleden en/of hulppersonen, welke
krachtens deze Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.
Beroepsfout: Tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden,
verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige Opdrachtnemer
onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij
een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
Dienstreis: Het afleggen van een bezoek aan een door Opdrachtgever aan te wijzen
locatie, voor een door Opdrachtgever te bepalen periode en met een door
Opdrachtgever te bepalen doel.
Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende
feestdagen, waarop de werkzaamheden zullen worden verricht.
Bijlagen: Aanhangsels bij deze overeenkomst die na door beide partijen te zijn
geparafeerd, deel uitmaken van deze Overeenkomst. In de Bijlagen zijn de voorwaarden
op-genomen, waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen.

2. Aard van de Overeenkomst
2.1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is Opdrachtnemer verplicht aan
Opdrachtgever diensten te verrichten Overeenkomstig de naar aanleiding van de
Offerteaanvraag van de Opdrachtgever kenmerk (nummer) opgestelde Offerte van
Opdrachtnemer d.d. ... en de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst,
inclusief bijlagen.
2.2 De volgende bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst:
1.
de Algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen;
2.
de Offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. …;
3.
de Nota van Inlichtingen van Opdrachtgever d.d. …;
4.
de Offerte van de Opdrachtnemer d.d. ….
2.3 In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de daarvan deel uitmakende
bijlagen geldt de navolgende rangorde, waarbij de inhoud van het hoger genoemde
document prevaleert boven het lager genoemde:
1.
de Overeenkomst;
2.
de Nota van Inlichtingen d.d. …;
3.
de Offerteaanvraag met kenmerk (nummer) inclusief alle bijlagen;
4.
de Algemene inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen;
5.
de Offerte van Opdrachtnemer d.d. ….
3. Opdracht
3.1.1
De inhoud van de opdracht is omschreven in de offerteaanvraag (Bijlage 2),
de offerte van Opdrachtnemer (Bijlage 4) en deze Overeenkomst.
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

De certificerende functie:
De ingevolge artikel 213 van de Gemeentewet in opdracht van de gemeenteraad
uit te voeren algemene controle van de gemeentelijke administraties en de
daaruit voortvloeiende concernjaarrekening.
In het kader van de accountantscontrole zal Opdrachtnemer in ieder geval
aandacht besteden aan:
- het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en
lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;
- het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;
- het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde
jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te
stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;
- de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht
op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording
mogelijk maken.
De te verrichten werkzaamheden en de daarop aansluitende verslaggeving
dienen de budgetcyclus van de gemeente/GR-MER te volgen. Dit alles
binnen de door het College van Burgemeester en Wethouders/bestuur MER
vastgestelde limieten (jaarcyclus). De concerncontroller zal hierover vooraf
overleg plegen met de accountant. De organisatie van de controle dient
volledig te worden afgestemd op de structuur van en rapportagelijnen binnen
de gemeente/GR-MER en op de specifieke situatie en problematiek van de
gemeente/GR-MER
De accountant zal ten behoeve van de Rijksoverheid en andere instanties
accountantsverklaringen bij declaraties, jaaropgaven en andere
deelverantwoordingen verstrekken. Opdrachtnemer dient de verklaringen op
te stellen binnen de daarvoor van toepassing zijnde termijnen, rekening
houdende met de in de diverse bij de regeling behorende controleprotocollen
en andere gestelde eisen.
In een door partijen vast te stellen procedure zullen ter zake nog nadere
afspraken worden gemaakt over:
- het binnen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer vast te stellen
coördinatiepunt;
- de binnen de Opdrachtgever toe te passen procedures en interne
controlemaatregelen ten aanzien van de op te leveren bescheiden;
- de kwaliteit van de op te leveren gegevens;
- de ondersteuning door en de initiatieven van Opdrachtnemer bij de
verdere uitwerking/toepassing van de single audit.
De controle zal zodanig worden ingericht dat de werkzaamheden in het
kader van de controle van de concernjaarrekening en de controle ten
behoeve van de specifieke deelverklaringen zoveel mogelijk geïntegreerd
worden uitgevoerd ('single audit'-gedachte). Uitgangspunt is de extra
werkzaamheden voor zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer als
gevolg van de ter zake geldende voorschriften zoveel mogelijk te beperken.
Bij controlewerkzaamheden bij de Opdrachtgever, geïnitieerd door het Rijk
en andere, zal door Opdrachtnemer ondersteuning worden gegeven
(reviews). Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de Belastingdienst,
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Departementale
Accountantsdiensten en de Europese Instanties. Controlegegevens zullen
eerst na akkoordbevinding van Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.
De natuurlijke adviesfunctie:
Adviezen die een gevolg zijn van en onlosmakelijk verbonden zijn met de
certificerende functie. De uitvoering dient op eigen initiatief van
Opdrachtnemer, dan wel op verzoek van Opdrachtgever plaats te vinden.
Een afzonderlijke opdrachtbevestiging wordt niet gegeven.
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4
3.4

3.4.1
3.4.2

3.4.3

3.4.4

Onder natuurlijke adviesfunctie vallen onder meer adviezen op basis van
controlebevindingen, alsmede adviezen als logisch gevolg van de
uitkomsten van de besprekingen van de (concept)rapportages (incl.
(interim)managementletter(s)).
Bovendien vallen onder natuurlijke adviesfunctie alle activiteiten ten
behoeve van de concernstaf en de directies en controllers van de
afzonderlijke diensten, voor zover een relatie aanwezig is met de
taakuitoefening van de accountant en het op verzoek adviseren over de
ontwikkeling van instrumenten voor de controlefunctie.
De werkzaamheden van de natuurlijke adviesfunctie beperken zich niet
alleen tot de planning en controleaspecten, maar bevinden zich in een
breder kader binnen het vakgebied accountancy. Indien gewenst, dient
Opdrachtnemer tevens gebruik te maken van specifieke deskundigheid.
De adviezen moeten oplossingsgericht zijn en op de gemeenten
respectievelijk de GR MER toegesneden.
Bestuurlijke ondersteuning:
Overige activiteiten gericht op de ondersteuning van de bestuurlijke
organisatie.
Opdrachtnemer verstrekt, in het kader van de algemene controle, op
verzoek direct algemene bestuurshulp.
In dit kader zijn onder andere te noemen :
- het op verzoek bijwonen van de vergaderingen van de Auditcommissie als
bedoeld in artikel 4 van de Controleverordening, de commissie
Financiën, Bestuur en Veiligheid in de functie van rekeningcommissie;
- overleg met het College van Burgemeester en Wethouders, dan wel
individuele leden van het College van Burgemeester en Wethouders, of
namens hen met de concerncontroller;
- het -op verzoek- geven van informatie aan, alsmede het adviseren van de
leden van het College van Burgemeester en Wethouders.
Vennoten/directeuren van Opdrachtnemer zijn in principe direct bereikbaar
en beschikbaar voor overleg met onderscheiden organen of personen van
Opdrachtgever.
Opdrachtverstrekking: Opdrachtnemer zal geen Opdrachten uitvoeren indien
deze niet door de contactpersoon van de Opdrachtgever zijn verstrekt.
Indien Opdrachtnemer toch Opdrachten uitvoert die door een ander dan de
contactpersoon zijn verstrekt, zal betaling van de factuur niet plaatsvinden.

4. Overige aangelegenheden Accountantsdiensten
4.1
Om een snelle en effectieve controle mogelijk te maken, worden in onderling
overleg jaarlijks wederzijdse afspraken gemaakt alsmede een tijdschema
opgesteld, waarbij de opzet en uitvoering van de werkzaamheden van de
Opdrachtnemer en Opdrachtgever op elkaar worden afgestemd met
inachtneming van het in artikel 3.2.2 van deze overeenkomst bepaalde.
4.2
Tenminste éénmaal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen functionarissen
van partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd.
Afspraken, die in dit overleg door de contactpersonen van partijen
bevoegdelijk en overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst zijn
gemaakt, zullen gelden als aanvulling op of wijziging van deze
Overeenkomst. Partijen garanderen over en weer dat de personen die
namens hen aan dit overleg deelnemen bevoegd zijn afspraken te maken,
welke afwijken van de Overeenkomst.
4.3
Partijen verplichten zich het Personeel van de andere partij toegang te
verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden dienen te worden verricht,
alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die
partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.
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4.4
4.5

Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke van de
uitvoering geldende huisregels na te leven.
Werkzaamheden die geen onderdeel zijn van deze opdracht, worden alleen
uitgevoerd na overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
De overeenstemming zoals bedoeld in 4.4 wordt schriftelijk aangegeven
door opdrachtnemer en schriftelijk bevestigd door opdrachtgever.

5. Rapportage
5.1
De schriftelijke verslaggeving omtrent de uitkomsten van de verrichte
werkzaamheden dient als volgt plaats te vinden:
- accountantsverklaring en het verslag van bevindingen inzake de
concernjaarrekening en overige deelverantwoordingen
- een managementletter. Deze dient minimaal éénmaal per jaar uitgebracht
te worden aan het College van Burgemeester en Wethouders en wel
uiterlijk bij de jaarrekening.
5.1.1
De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen bij de
concernjaarrekening omvatten in ieder geval de bevindingen zoals
voorgeschreven in artikel 213 Gemeentewet.
5.1.2
Indien daartoe aanleiding bestaat wordt naar aanleiding van de tussentijdse
controle een interim managementletter uitgebracht, met name gericht op de
beoordeling van de administratie van de organisatie.
5.1.2
Alle door Opdrachtnemer uit te brengen rapportages/(interim)
managementletter(s) worden, met de daarvoor in aanmerking komende
functionarissen van Opdrachtgever in concept besproken.
5.2
Opdrachtnemer bespreekt, indien en voor zover door Opdrachtgever
gewenst, de uitgebrachte rapporten/(interim)managementletter(s), met de
daarvoor in aanmerking komende functionarissen van Opdrachtgever.
5.3
Opdrachtnemer zal, op verzoek, de rapportages/(interim)managementletters
toelichten in vergaderingen van de Raad, de Auditcommissie als bedoeld in
artikel 4 van de Controleverordening, het College van Burgemeester en
Wethouders en de commissie Financiën, Bestuur en Veiligheid en andere.
6. Duur van de overeenkomst
6.1
Deze Overeenkomst is van kracht met ingang van datum ondertekening
overeenkomst en eindigt indien de werkzaamheden met betrekking tot het
boekjaar 2018 zijn afgerond.
De Accountantsdiensten hebben derhalve betrekking op de boek- en
verslagjaren 2016, 2017 en 2018.
6.2
De Overeenkomst kan door Opdrachtgever per direct worden opgezegd,
zonder dat er over en weer kosten in rekening worden gebracht, indien als
gevolg van een gemeentelijke herindeling Opdrachtgever deel gaat uitmaken
van een nieuw gevormde gemeente. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo
spoedig mogelijk de datum mededelen waarop de Overeenkomst als
beëindigd dient te worden beschouwd.
6.3
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de uit deze Overeenkomst
voortvloeiende rechten en verplichtingen zonder toestemming van
Opdrachtgever aan een derde over te dragen. Toestemming wordt niet
zonder redelijke grond geweigerd. Opdrachtgever kan daaraan voorwaarden
verbinden.
7. Prijzen
7.1
De kosten voor het verrichten van de Accountantsdiensten als bedoeld in
artikel 2, lid 1 van deze Overeenkomst bedragen met inachtneming van het
terzake in hoofdstuk 9 van de offerteaanvraag bepaalde, € ………. (exclusief
BTW) voor het boek-, verslagjaar 2016, respectievelijk €….. (exclusief BTW)
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7.2

7.3

7.4

voor het boek-, verslagjaar 2017 en € ….. (exclusief BTW) voor het boekverslagjaar 2018.
In het in artikel 7.1 vermelde bedrag zijn de kosten verbonden aan de te
verrichten werkzaamheden ten behoeve van de jaarlijks te verstrekken
structurele deelverklaringen opgenomen, waarbij is uitgegaan van de te
verstrekken structurele deelverklaringen, zoals vermeld in Bijlage … bij de
Offerteaanvraag, welke bij deze Overeenkomst is gevoegd en daarvan
onderdeel uitmaakt.
In de maand januari van elk jaar zal de in Bijlage … bij de Offerteaanvraag
opgenomen lijst met structurele deelverklaringen worden geactualiseerd,
voor het eerst in januari 2017.
Wettelijke wijzigingen in de eisen ten aanzien van de controle van de
jaarrekening leiden niet tot prijsaanpassing (geen meer- of minderwerk). In
geval van wijzigingen in de werkzaamheden betreffende de deelverklaringen
als gevolg van wijziging in wet- en regelgeving, beleid en dergelijke om
welke reden dan ook (inclusief onvoorziene omstandigheden/overmacht), zal
dit niet leiden tot verhoging van de door de gemeente te betalen vergoeding
(geen meer- of minderwerk).
Alle accountantsverklaringen die niet op de in januari van enig jaar
geactualiseerde lijst staan vermeld, dienen als incidentele
accountantsverklaringen te worden beschouwd voor wat betreft de te
hanteren vaste uurtarieven conform artikel 7.4 van deze Overeenkomst.
In het in artikel 7.1 van deze Overeenkomst vermelde bedrag zijn de kosten
verbonden aan de te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de
eenmalig te verstrekken incidentele accountantsverklaringen niet
opgenomen. In geval van incidentele accountantsverklaringen, als bedoeld
in artikel 7.3 zijn de in Bijlage 4 vermelde vaste uurtarieven incidentele
accountantsverklaringen van toepassing.

8. Betaling
8.1
Betaling van de prijs, in artikel 7.1 van deze Overeenkomst genoemd, vindt
plaats door middel van voorschotnota’s. Opdrachtgever en Opdrachtnemer
zullen nadere afspraken maken over de inhoud en de hoogte van de
voorschotnota’s. Opdrachtgever zal de verschuldigde bedragen binnen 30
dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Opdrachtnemer betalen.
8.2
Betaling zal plaatsvinden door Opdrachtgever binnen 30 dagen nadat de
factuur bij Opdrachtgever is ontvangen en geaccepteerd. Over elke betaling
welke niet tijdig is verricht, kan een rente in rekening worden gebracht gelijk
aan de wettelijke rente. De rente wordt berekend vanaf de dag waarop de
betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het
verschuldigde bedrag. Rente op rente kan niet worden gevorderd.
8.3
De factuur/facturen dient te worden gezonden aan: ”in te vullen”
8.4
Op de factuur dient, naast de factuureisen van de Belastingdienst, het
volgende te worden vermeld:
 Factuuradres gemeente/GR-MER ….:
Postbus …
PC en Woonplaats
 Factuurdatum
 Bankgegevens Opdrachtnemer
 Naam contactpersoon ( zie artikel 5)
 Kenmerk Offerteaanvraag: zaaknummer …
 Contractnummer: …
8.4
Bij meerwerk zullen door Opdrachtnemer de aard en de omvang van de
verrichte meerwerkzaamheden in de factu(u)r(en) uitdrukkelijk worden
vermeld en gespecificeerd.
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8.5

8.6

8.7

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Opdrachtnemer verzonden
facturen door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld
in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op
inhoudelijke juistheid te doen controleren. Opdrachtnemer zal de betrokken
accountant inzage in boeken en bescheiden verlenen en alle gegeven s en
informatie verstrekken die deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn
en zich niet verder uitstrekken dan voor het verifiëren van de facturen is
vereist. De accountant zal zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide
partijen uitbrengen. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor
rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant
blijkt dat de factu(u)r(en) niet geheel juist of niet volledig is/zijn.
Indien Opdrachtnemer zijn verbintenissen voortvloeiend uit de
Overeenkomst niet geheel of niet behoorlijk is nagekomen, heeft
Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten. Opdrachtgever is
gerechtigd betaling van een factuur of een deel daarvan waarover een
meningsverschil bestaat, op te schorten gedurende de periode van het
accountantsonderzoek. Van deze bevoegdheid zal Opdrachtgever uitsluitend
gebruik maken, voor zover bij Opdrachtgever redelijke twijfel bestaat omtrent
de juistheid van de betreffende factuur.
Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Opdrachtgever of nietbetaling door Opdrachtgever van (een) factu(u)r(en) op grond van vermoede
inhoudelijke onjuistheid van die factu(u)r(en) of van ondeugdelijkheid van de
gefactureerde prestaties geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties
op te schorten c.q. te beëindigen.

9. Uitvoering werkzaamheden
9.1
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer informeren over de ontwikkelingen die
binnen haar organisatie gaande zijn en relevantie hebben of kunnen hebben
voor de uitvoering van de onderhavige Overeenkomst.
9.2
Opdrachtnemer maakt gebruik van de interne controle maatregelen zoals die
zijn opgenomen in de interne organisatie van Opdrachtgever en welke
maatregelen onder meer zijn ontwikkeld met het doel het ontdekken c.q. het
voorkomen van fouten.
Het is Opdrachtgever bekend dat een accountantsonderzoek zich niet
specifiek richt op het ontdekken van fraude. Indien de
controlewerkzaamheden van Opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude
opleveren, rapporteert Opdrachtnemer daarover onmiddellijk het College van
Burgemeester en Wethouders.
9.3
Opdrachtnemer is bij de uitvoering van de opdracht gebonden aan de
Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants 1994.
9.4
De Accountantsdiensten dienen te worden afgestemd op en te worden
uitgevoerd conform het bepaalde in de:
Regeling ambtelijke organisatie gemeente/GR-MER (Bijlage … bij de
offerteaanvraag);
Controleverordening gemeente/GR-MER (Bijlage … bij de offerteaanvraag);
Financiële verordening gemeente/GR-MER (Bijlage … bij de
offerteaanvraag).
9.5
Opdrachtnemer draagt zorg voor:
- de inzet van ervaren, bij de controle van gemeenten betrokken personeel;
- een permanente bereikbaarheid van bij de opdracht betrokken directeur/
medewerkers dan wel plaatsvervangers;
- flexibele beschikbaarheid van ervaren personeel.
10. Contactpersonen (Projectleiders)
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10.1

10.2

10.3

Opdrachtnemer en het College van Burgemeester en Wethouders van
Opdrachtgever zullen een contactpersoon en een vervangend
contactpersoon aanwijzen, die de contacten over de uitvoering van deze
Overeenkomst zullen onderhouden.
Tenzij vooraf door Opdrachtnemer of het College van Burgemeester en
Wethouders uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij van het tegendeel
mededeling wordt gedaan, zijn deze contactpersonen bevoegd de partij die
hen heeft aangewezen, in het kader van de uitvoering van deze
Overeenkomst te vertegenwoordigen en te binden.
De algemene leiding met betrekking tot de te verrichten controle- en
advieswerkzaamheden alsmede de verantwoordelijkheid voor de opdracht
als geheel, berusten bij ….
Contactpersoon voor Opdrachtgever is …, of diens plaatsvervangers of
opvolgers; contactpersoon voor Opdrachtnemer is …, of diens
plaatsvervangers of opvolgers.

11. Wijzigingen
11.1
Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de aard en omvang van de door
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te verrichten
Accountantsdiensten, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na
voorafgaand overleg. Wijzigingen in deze Overeenkomst, alsmede
aanvullingen daarop, zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn
overeengekomen en door beide partijen zijn goedgekeurd.
11.2
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na een dergelijke
wijzigingsinstructie schriftelijk informeren welke consequenties de wijziging
heeft met betrekking tot onder andere de in te zetten niet-ondergeschikten,
de te verwachten uitbreiding c.q. vermindering van de te besteden
uren/dagen en de kosten van de Accountantsdiensten. Opdrachtgever is
gerechtigd, tot 14 dagen na ontvangst van deze informatie, de
wijzigingsopdracht in te trekken dan wel te modificeren.
12. Nietigheid bepalingen
12.1
Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst nietig zou blijken te
zijn dan blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst tussen
partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de nietige bepaling te
vervangen door een zodanige bepaling, die wel verbindend is en die zo min
mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst - afwijkt
van de nietige bepaling.
12.2
Aanpassingen van de Overeenkomst op grond van het gestelde in dit artik el
en op grond van regelgeving zullen over en weer nooit tot schadeplichtigheid
kunnen leiden voor partijen.

13. Slotbepaling
13.1
Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder
door partijen gemaakte mondelinge, dan wel schriftelijke afspraken omtrent
de hierbij overeengekomen leveringen.
Bijlagen:
De documenten zoals genoemd in artikel 1 lid 3 onder punt 2 tot en met 5.
Bijlage 1:

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen
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Bijlage 2:
Bijlage 3
Bijlage 4:

de Offerteaanvraag van Opdrachtgever met kenmerk (nummer) inclusief
alle bijlagen
de Nota van Inlichtingen van Opdrachtgever d.d. …
de Offerte van Opdrachtnemer d.d. …

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend d.d. (datum, maand, jaar invullen)

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Gemeente ………
Ondertekeningsbevoegde

unt 2 en 3 van toepassing,4 maakt geen deel uit van de Eigen verklaring.
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Bijlage 05

Algemene Inkoopvoorwaarden voor Diensten en Leveringen gemeente
Roerdalen

(Zie aparte bijlage in PDF)

punt 4 van toepassing, de punten 2
en
3
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Bijlage 06

Prijzenblad “Accountantsdiensten”

Alle prijzen en tarieven zijn ‘all-in’ excl. BTW
Vaste prijs per
boekjaar
(controlejaar)

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

Totaal

2016
2017
2018
Totaal

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€

€

€

€

Onderstaande tarieven zijn maximum tarieven voor mogelijke aanvullende
opdrachten. Deze worden echter niet meegenomen in de weging.
Uurtarieven per functie
Assistant accountant
Controleleider
ICT deskundige
Manager
Partner

Tarief
€
€
€
€
€

Optioneel:
Tarieven voor het uitvoeren van cq assisteren bij de uitvoering AO/IC functie. Dit
op basis van een vaste prijs per organisatie per jaar en op basis van een
uurtarief voor de functie van Assistent Accountant en Controleleider, waarbij er
bij daadwerkelijk inzet gefactureerd mag worden op basis van daadwerkelijk
ingezette uren per functie. Het staat opdrachtgevers individueel vrij om wel/geen
gebruik te maken van het aanbod. Dit zal jaarlijks worden bezien.
Tarieven voor het
optioneel uitvoeren
van cq assisteren bij
de uitvoering AO/IC
functie Vaste
aanneemsom

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

Totaal

2016
2017
2018
Totaal

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€
€
€

€

€

€

€

Tarieven voor het optioneel
uitvoeren van ca assisteren bij de
uitvoering AO/IC functie uurtarieven
voor de functie Assistent accountant

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

2016
2017
2018

€
€
€

€
€
€

€
€
€
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Tarieven voor het optioneel
uitvoeren van cq assisteren bij de
uitvoering AO/IC functie uurtarieven
voor de functie Controle leider

Gemeente
Maasgouw

Gemeente
Roerdalen

MER

2016
2017
2018

€
€
€

€
€
€

€
€
€

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:

Datum:
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Bijlage 07

Interne controle

Zoals eerder aangegeven zijn de bedrijfsvoeringorganisaties van de gemeente Roerdalen,
Maasgouw en de GR-MER volop in ontwikkeling. Een onderdeel van deze ontwikkeling is het
verbeteren ven de interne controle. Vanaf april 2016 start het ontwikkeltraject interne controle.
Onderdelen van dit traject zijn het ontwikkelen van een interen controle protocol/ plan voor de
GR-MER en het door ontwikkelen van de interne controle protocol/plan voor de gemeenten
Roerdalen en Maasgouw. Indien gewenst kan de gegunde partij om advies worden gevraagd
over de te ontwikkelen Interne controle plannen.
Wij zoeken nog naar een oplossing voor de vormgeving van de AO/IC functie deze willen we
oppakken met de vier organisaties. (GR-MER, Roerdalen, Maasgouw en Echt-Susteren). Momenteel
word deze functie binnen de vier organisaties opgepakt door 1.92 fte. De verwachting is dat hier
opschaling en een verzwaring van het functieniveau noodzakelijk is.
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Bijlage 08

Verklaring CV’s van de in te zetten leden van het controleteam.

Functieprofiel
Opleiding

Academisch:
HBO:
Anders, nl:

Cursussen
Opgave werkgever(s) en aantal jaren werkzaam
Werkervaring

Opgave ervaring(en) die liggen op het gebied van deze
aanbesteding, met opgave van de functie(s) die werden uitgeoefend.
Relevante werkervaring

Aantal jaren
werkervaring
Beschrijving taak, werkzaamheden en betrokkenheid
Beschrijving relevante
projecten (maximaal […]
projecten worden
beoordeeld, nl. de
eerste […] opgegeven
projecten)
Ervaring met:
Leidinggeven /coachen
Coördineren
Projectmatig werken
Doelgroep
Overige vaardigheden

Overig

Opgave van overige informatie welke u nuttig acht voor deze
aanbesteding

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:
Datum:
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Bijlage 09

Referentie-formulier

Referentienummer:
Naam van de opdracht
Plaats van uitvoering
Gegevens Opdrachtgever:
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Aantal inwoners gemeente :
Contactpersoon Opdrachtgever:
Functie:
Telefoonnummer:
Opmerking: Inschrijver dient ermee akkoord te gaan dat de opdrachtgever, of daartoe door
hen aangewezen derden, direct, zonder tussenkomst van de Inschrijver, bij de referent
informatie inwint.
Datum start werkzaamheden
Beschrijving van het referentieproject waaruit blijkt dat Inschrijver over benoemde
kerncompetentie beschikt

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:

Datum:
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Bijlage 10

Akkoordverklaring

Door ondertekening van deze bijlage geeft inschrijver aan dat hij kennis heeft genomen van en
instemt met deze aanbestedingsprocedure, en instemt met, de inhoud van alle bij deze
aanbesteding “accountantsdiensten ten behoeve van de gemeenten Maasgouw en Roerdalen
en de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER ” behorende documenten. Tevens
verklaart inschrijver hiermee dat zijn inschrijving hierin volledig voorziet. Het invullen van deze
bijlage laat onverlet dat ook alle andere benodigde documenten volledig en naar waarheid
ingevuld en zo nodig ondertekend moeten worden.
Het betreft hier knock-out criteria. Het niet ondertekenen/c.q. bijvoegen van deze getekende
verklaring leidt tot uitsluiting van de procedure.

Naam:
Functie:
Bedrijf:
Handtekening:
Datum:
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 16 december 2015
13:00 – 17:00 uur
Echt
Aanwezig:
Voorzitter:
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:

S.H.M Strous
J.A.L. Lalieu, A.C.H. Smeets-Palmen, Math Wilms
J.W.M.M.J. Hessels, P.H.J. Pustjens, J.J.M. Dijcks, J.M.C. Wackers,
G.H.C. Frische, P.H.M. Ruijten
M.D. de Boer-Beerta E.W.A.M. Cuijpers, J.G.A.M. den Teuling,
M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen

Directie MER:

G.W.T. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, W.R.J.H. Ploeg

Directiesecretaris (plv):

I.C.T.M. Mulleners

Besluitenlijst
1. Opening
2. Voorstel tot vaststelling besluitenlijst d.d. 8 april 2015
Het Algemeen Bestuur besluit de besluitenlijst vast te stellen.
3. Voorstel begrotingswijziging 2015-2, 2016-1 en 2016-2 van de Gemeenschappelijke
regeling MER
Het Dagelijks Bestuur heeft op 31 augustus 2015 ingestemd met de
conceptbegrotingswijziging 2016-1, en op 21 september 2015 met de
conceptbegrotingswijziging 2015-2 en 2016-2. Deze stukken zijn aan de gemeenteraden van
de drie moedergemeenten voorgelegd, deze hebben geen zienswijze ingediend.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
De begrotingswijziging 2015-2 en 2016-2 vast te stellen;
De begrotingswijziging 2016-1 vast te stellen;

4. Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 vereist
aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling MER binnen één jaar. De wetswijziging
voorziet in een versterking van de controlerende positie van de raad met name ten aanzien
van de planning- en controlcyclus. De huidige regeling kan worden gewijzigd indien de
meerderheid van de deelnemende gemeenten in het AB daarmee instemmen, na verkregen
toestemming van alle raden.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling MER overeenkomstig bijgevoegde
1

regeling vast te stellen onder voorwaarde van verkregen toestemming van de raden van de
deelnemende gemeenten.
5. Voorstel aanpassing klachtenregeling SC MER
Op 29 oktober 2015 heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan de werkgroep JZ om een
klachtenproces in te richten voor klachten die betrekking hebben op het Servicecentrum
MER, waarbij de huidige knelpunten worden opgeheven. Dit nieuwe klachtenproces dient
de klantinsteek te hebben: de regie van de afhandeling vindt plaats bij de gemeente waar
de klacht wordt ingediend. Aan de hand van deze opdracht is een gewijzigde
klachtenregeling opgesteld.

-

Het Algemeen Bestuur besluit:
De klachtenregeling Servicecentrum MER te wijzigen overeenkomstig de bijgevoegde
regeling.

6. Vergaderschema MER-overleggen 2016
Het vergaderschema MER-overleggen 2016 wordt voor kennisgeving aangenomen.
7. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 2015,
Het Algemeen Bestuur MER;
De voorzitter,

De directie,
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Dinsdag 1 maart 2016
(Digitaal overleg)
Echt
Aanwezig:
Voorzitter:
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:

S.H.M Strous
J.A.L. Lalieu, A.C.H. Smeets-Palmen, M. Wilms
J.W.M.M.J. Hessels, P.H.J. Pustjens, J.J.M. Dijcks, J.M.C. Wackers,
G.H.C. Frische, P.H.M. Ruijten
M.D. de Boer-Beerta E.W.A.M. Cuijpers, J.G.A.M. den Teuling,
M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen

Directie MER:

G.W.T. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, W.R.J.H. Ploeg

Directiesecretaris:

B. Bakkes

Besluitenlijst
1. Voorstel tot gezamenlijke aanbesteding accountantsdiensten 2016, 2017 en 2018
Het AB wijst voor de controle van de jaarrekening een accountant aan. Voor de
jaarrekeningcontrole 2016 is nog geen accountant aangewezen. Vanwege mogelijke
kostenbesparing en efficiëntievoordelen wordt voorgesteld de accountantswerkzaamheden
voor de jaren 2016, 2017 en 2018 gezamenlijk met de gemeenten Maasgouw en Roerdalen
aan te besteden. Gelet op onze controleverordening en het tijdsbestek waarin de
aanbesteding plaats moet vinden, wordt tevens een aantal mandateringsbesluiten
voorgesteld.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1.
De accountantswerkzaamheden voor de jaren 2016, 2017 en 2018 gezamenlijk met
de gemeenten Maasgouw en Roerdalen aan te besteden.
2.
Het Dagelijks Bestuur te mandateren tot vaststelling van het programma van eisen
voor de onder 1 genoemde aanbesteding.
3.
Het Dagelijks Bestuur te mandateren tot vaststelling van de selectiecriteria en per
selectiecriterium de bijbehorende weging voor de onder 1 genoemde aanbesteding.
4.
Het Dagelijks Bestuur toestemming te verlenen tot ondermandatering aan de
Directie van de onder 2 en 3 genoemde mandaten.
5.
In te stemmen met het ‘procesvoorstel gezamenlijk aanbesteden accountant
Maasgouw, Roerdalen en MER december 2015’.
6.
Het Dagelijks Bestuur te verzoeken een gewijzigde controleverordening ter
vaststelling voor te leggen in de AB-vergadering van 30 november 2016.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016,
Het Algemeen Bestuur MER;
De voorzitter,

De directie,
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