Conceptagenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Locatie:
Gemeentehuis Echt, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt, locatie B1.25 (zaal Susteren)
(incl. lunch)
Woensdag 13 december 2018
13.00-14.30
Agenda Algemeen Bestuur

Bijlagen

1. Agenda
Voorstel:
Vaststellen van de agenda.

1.1

2. Begrotingswijziging 2017-5 en 2018-2
Samenvatting:
Op 28 augustus heeft het DB ingestemd met de verzamel-begrotingswijzing 2017-5,
tevens 2018-2. De begrotingswijziging is daarna voor zienswijze voorgelegd aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raden hebben geen zienswijze
ingediend. De begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 kan nu door het AB
vastgesteld worden.

2.1 t/m 2.3

Voorstel:
- De begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 vast te stellen.
3. Nota reserves en voorzieningen
Samenvatting:
In de financiële verordening (2013) van het Servicecentrum is opgenomen dat het
Servicecentrum een nota reserves en voorzieningen opstelt. De nota hanteert de
uitgangspunten zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling MER en de kaders
risicomanagement (vastgesteld AB d.d. juli 2017). De nota definieert de begrippen en
legt het beleid en de bevoegdheden over de reserves en voorzieningen
vast.

3.1 + 3.2

Voorstel:
Het Algemeen bestuur stelt de nota reserves en voorzieningen Servicecentrum MER
vast.
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4. Controleprotocol
Samenvatting:
Het AB stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast en wordt hierin ondersteund door
een accountant, die wordt gevraagd een controleverklaring over de jaarrekening af te
geven. Voordat de accountant de jaarrekening kan controleren, moet het AB
aangeven binnen welke kaders deze controle plaats moet vinden. Dat gebeurt via het
vaststellen van het controleprotocol. Aan het AB wordt voorgesteld het
controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.

4.1 t/m 4.3

Voorstel:
Het AB besluit:
- het Controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.
5. Inkoopbeleid
Samenvatting:
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het SC MER was niet meer actueel en niet
afgestemd op de organisatie SC MER. Ook naar aanleiding van het rapport van
bevindingen van de accountant inzake de jaarrekening 2016 wordt een nieuw
inkoopbeleid noodzakelijk geacht.
Het nieuwe Inkoopbeleid 2017 is opgesteld en ligt ter vaststelling voor. Wijzigingen
ten opzichte van het vorige beleid betreffen een kortere en overzichtelijkere tekst die
is toegesneden op de organisatie SC MER en wijzigingen in de drempelbedragen die
voor de diverse inkoopprocedures gaan gelden. De directie stelt overigens een nieuw
inkoopformulier en korte procesbeschrijvingen vast, zodat het risico op fouten wordt
beperkt.

5.1 t/m 5.3

Voorstel:
Het AB besluit:
- Het Inkoopbeleid 2017 vast te stellen.
6. Overzicht P&C documenten
Samenvatting:
Conform artikel 2a van de financiële verordening biedt het Dagelijks Bestuur voor
aanvang van een begrotingsjaar een overzicht aan met daarin in elk geval data voor
het aanbieden door het Dagelijks Bestuur en het vaststellen door het Algemeen
Bestuur van de jaarstukken, de jaarwerkplannen, de ontwerpbegroting en de
begroting met meerjarenraming.

6.1 t/m 6.4

Voorstel:
- Het AB besluit kennis te nemen van het overzicht P&C documenten
kalenderjaar 2018.
7. Ingekomen stuk
- Ter kennisname: Ingekomen brief van Provincie over begroting 2018

7.1

8. Besluitenlijsten:
Voorstel:
De besluitenlijsten AB 12-07-2017, en digitaal AB 17-10-2017 vast te stellen.

8.1+8.2

9. Rondvraag
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
13 december 2017
Van:
Samenvatting:

Begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER
Op 28 augustus heeft het DB ingestemd met de verzamelbegrotingswijzing 2017-5, tevens 2018-2.

De begrotingswijziging is daarna voor zienswijze voorgelegd aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raden hebben
geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging 2017-5, tevens 20182 kan nu door het AB vastgesteld worden.

Voorstel:

De begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 vast te stellen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2
Brief aan de provincie.
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Inleiding:
Vanwege de doorlooptijd van begrotingswijzingen was eind augustus voor het Dagelijks Bestuur de laatste
gelegenheid om een begrotingswijzing voor het lopende begrotingsjaar voor zienswijze voor te leggen aan
de raden van de deelnemende gemeenten. Alle tot dan toe bekende benodigde wijzigingen zijn in de
verzamelwijziging 2017-5 (tevens 2018-2) opgenomen.
Centrale vraag:
 Kan het AB instemmen met de voorliggende begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2?
Oplossingsrichting(en):
Deze begrotingswijziging is een verzamelbegrotingswijziging.
Opgenomen zijn:
•
De nieuwe cao-afspraken (structureel)
•
De updates en de ondersteuning functioneel beheer applicatie Suite4WIZ (structureel)
•
Administratieve wijzigingen programma Sociaal Domein (structureel)
•
Overdracht overgangsbudget bedrijfsvoering (incidenteel)
Financiën:
De begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 leidt tot een wijziging in de bijdragen van de deelnemende
gemeenten.
Risico’s:
Indien deze begrotingswijziging niet wordt vastgesteld kunnen noodzakelijke activiteiten niet worden
uitgevoerd (overgangsbudget BV) en zullen er tekorten ontstaan (cao, updates en functioneel beheer
applicatie Suite4WIZ).
Communicatie:
 Publiceren na vaststelling door uw Algemeen Bestuur in december 2017.
Voorstel:
 De begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 vast te stellen.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
De begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 vast te stellen.

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Begrotingswijziging 2017-5,
tevens 2018-2

Dagelijks Bestuur
28 augustus 2017

1.

Inleiding

Deze begrotingswijziging is een verzamelbegrotingswijziging.
Opgenomen zijn:
 De nieuwe cao-afspraken (structureel)
 De updates en de ondersteuning functioneel beheer applicatie Suite4WIZ (structureel)
 Administratieve wijzigingen programma Sociaal Domein (structureel)
 Overdracht overgangsbudget bedrijfsvoering (incidenteel)
In hoofdstuk 2 worden per programma de wijzigingen tekstueel toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de (indien van
toepassing meerjarige) cijfermatige tabellen. De mutaties zijn terug te vinden in de kolommen
‘begrotingswijziging 2017-5, 2018-2’.
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2.

Wijzigingen

A. Algemeen
Op alle programma’s (Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie) zijn de lasten
voor loonkosten verhoogd conform de nieuwste cao-afspraken. Deze extra structurele lasten worden gedekt door
een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen die is terug te vinden onder de baten.
B. Aanvullend per programma
2.1

Programma Omgevingsdienst

Dit programma bevat geen aanvullende wijzigingen.

2.2

Programma Sociaal Domein

Dit programma bevat enkel administratieve wijzigingen, d.w.z. verschuivingen tussen budgetten binnen het
programma zodat deze inzichtelijker zijn en beter aansluiten op de werkelijkheid.

2.3

Programma Bedrijfsvoering

De afdeling Sociaal Domein werkt met de applicatie Suite4WIZ. De middelen voor de benodigde updates en voor
de ondersteuning van functioneel beheer zijn door de deelnemende gemeenten nog niet overgedragen aan het
SC MER. Dat wordt met deze begrotingswijziging geregeld. De lasten en baten stijgen structureel met € 55.000.
De lasten hiervan drukken op het programma Bedrijfsvoering.
De afdeling Bedrijfsvoering is op 1 juli toegevoegd aan het SC MER. Oorspronkelijk hadden de deelnemende
gemeenten 2 jaar implementatiebudget voor deze afdeling geraamd (vanaf 1 januari 2017). Een deel van dat
budget is door de gemeenten gebruikt als overgangsbudget Bedrijfsvoering in de eerste helft van 2017. Het
restant van dat overgangsbudget bedraagt € 74.500. Conform afspraak wordt dit toegevoegd aan het
implementatiebudget van de afdeling bedrijfsvoering zoals oorspronkelijk bedoeld, hetgeen een eenmalige
stijging van de gemeentelijke bijdragen tot gevolg heeft.

2.4

Programma Bestuur & Organisatie

Dit programma bevat geen aanvullende wijzigingen.
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3.

Financiële overzichten

3.1 Programma Omgevingsdienst
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3.2 Programma Sociaal Domein
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3.3 Programma Bedrijfsvoering

3.4 Programma Bestuur & Organisatie
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Aan de Raad van de gemeente

Echt, 28 augustus 2017
Onderwerp: begrotingswijzigingen 2017-5, tevens 2018-2
Behandeld door: Inge Mulleners
e-mail: inge.mulleners@servicecentrum-mer.nl

Geachte Raad,
Conform artikel 19 (GR-MER) bieden wij u hierbij aan de begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 van
het Servicecentrum MER. In onze vergadering van 28 augustus 2017 hebben wij ingestemd met
wijziging. U kunt bij ons uw zienswijze naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijze uiterlijk 9
november a.s. aan ons kenbaar te maken.
Wij voegen de commentaren waarin eventuele zienswijzen zijn vervat, bij de begrotingswijziging waarna
deze aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur zal worden verzocht in zijn
vergadering van 13 december 2017 de begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 vast te stellen.
Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan
Gedeputeerde Staten.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
13 december 2017
Agendapunt
Van:

Voorstel nota reserves en voorzieningen
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

In de financiële verordening (2013) van het Servicecentrum is
opgenomen dat het Servicecentrum een nota reserves en voorzieningen
opstelt. De nota hanteert de uitgangspunten zoals bepaald in de
Gemeenschappelijke Regeling MER en de kaders risicomanagement
(vastgesteld AB d.d. juli 2017). De nota definieert de begrippen en legt
het beleid en de bevoegdheden omtrent de reserves en voorzieningen
vast.

Voorstel:

Het Algemeen bestuur stelt de nota reserves en voorzieningen
Servicecentrum MER vast.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Nota reserves en voorzieningen.
Ter inzage:
__
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Inleiding:
In de financiële verordening (2013) van het Servicecentrum is opgenomen dat het Servicecentrum een nota
reserves en voorzieningen opstelt. De nota hanteert de uitgangspunten zoals bepaald in de
Gemeenschappelijke Regeling MER en de kaders risicomanagement (vastgesteld AB d.d. juli 2017). De nota
definieert de begrippen en legt het beleid en de bevoegdheden omtrent de reserves en voorzieningen vast.
Centrale vraag:
Hoe gaan we om met reserves en voorzieningen in het Servicecentrum MER?
Oplossingsrichting(en):
Belangrijke uitgangspunten bij de nota reserves en voorzieningen zijn dat er niet meer reserves kunnen
worden opgebouwd dan noodzakelijk. Op dit moment (november 2017) overwegen we om in het kader van
de inrichting van de vennootschapsplicht binnen het Servicecentrum de gemeenschappelijke regeling aan
te passen zodat het Servicecentrum geen (fiscaal) resultaat behaalt, waardoor er ook geen sprake is van
vpb-plicht. Bij het opstellen van deze nota reserves en voorzieningen anticiperen we op deze aanpassing.
Dit houdt in dat er geen mutaties in de algemene reserve zullen plaatsvinden als gevolg van
resultaatbestemming. Het niveau van de algemene reserve wordt op peil gehouden door
kapitaalstortingen.
In de kaders risicomanagement is gekozen voor een weerstandsvermogen met waardering voldoende. Met
het oog op de continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering (operationele risico’s) is het wenselijk dat
het weerstandsvermogen met name bestaat uit de post onvoorzien per programma. Eventuele strategische
risico’s kunnen worden opgevangen door de algemene reserve.
Financiën:
Uit het risicomanagementproces, dat voor het eerst wordt doorlopen ten behoeve van de begroting 2019,
zal de hoogte van de weerstandsvermogen worden bepaald.
Risico’s:
-

We voldoen niet aan de financiële verordening SC, waarin is opgenomen dat we een nota reserves
en voorzieningen hebben.
Geen eenduidigheid over definities, beleid en bevoegdheden.

Communicatie:
De nota reserves en voorzieningen zal worden geplaatst onder belangrijke documenten, Servicecentrum
MER.
Voorstel:
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Het Algemeen bestuur stelt de nota reserves en voorzieningen Servicecentrum MER vast.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel nota reserves en voorzieningen

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
Tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen,
Aldus besloten in de vergadering d.d. 13 december 2017

Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
Directeur

S.Strous
Voorzitter
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Nota reserves en voorzieningen

CONCEPT 4.0
14 november 2017

1

Nota reserves en voorzieningen Servicecentrum MER
1. Inleiding
2. Uitgangspunten
3. Begrippen en toelichting
4. Beleid en bevoegdheden
Bijlage 1: Functies reserves en voorzieningen
Bijlage 2: Overzicht Reserves en voorzieningen

1. Inleiding
Dit is de nota reserves en voorzieningen van het Servicecentrum MER.
In de financiële verordening (2013) van het Servicecentrum MER is opgenomen dat het
Servicecentrum een nota reserves en voorzieningen opstelt. Dit is in financiële en beleidsmatige
kaders 2017 bekrachtigd.
In de financiële verordening is bepaald dat in de nota reserves en voorzieningen is opgenomen:
- Welke reserves en voorzieningen het Servicecentrum heeft;
- De bestedingsdoelen van de reserves en voorzieningen;
- Overig van belang zijnde aspecten ten aanzien van reserves en voorzieningen.
2. Uitgangspunten
In de gemeenschappelijke regeling en de kaders risicomanagement zijn uitgangspunten bepaald ten
aanzien van reserves en voorzieningen.
Een belangrijk uitgangspunt komt uit de gemeenschappelijke regeling van het Servicecentrum.
Hierin is aangegeven dat er niet meer reserves kunnen worden opgebouwd dan in het uiterste geval
noodzakelijk is.
In de kaders voor risicomanagement van het Servicecentrum, is gekozen voor een
weerstandsvermogen (verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) met
waardering voldoende 1,0 < 1,4. Er is niet gekozen voor een hogere waardering omdat dit impliceert
dat de gemeenten een te hoog deelnamebedrag betalen. De beschikbare weerstandscapaciteit is het
geheel van financiële middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum kan beschikken om
niet begrote kosten te dekken.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de elementen: (1) algemene reserves, (2) onbenutte
begrotingsruimte en (3) de post onvoorziene uitgaven.
In de kaders risicomanagement hebben we bepaald dat met het oog op de continuïteit van
dienstverlening en bedrijfsvoering (operationele risico’s) het wenselijk is dat het
weerstandsvermogen met name bestaat uit de post onvoorzien per programma. Hiermee
anticiperen we tevens op de voorbereidingen van besluitvorming om buiten de vennootschapsplicht
te blijven.
In onderstaande tabel zijn de reeds bepaalde uitgangspunten opgesomd:
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Uitgangspunten

Uit

niet meer reserves kunnen worden opgebouwd dan in het uiterste
geval noodzakelijk is.

Gemeenschappelijke Regeling MER

Weerstandsvermogen met waardering voldoende

Kaders risicomanagement

Van de elementen: (1) algemene reserves, (2) onbenutte
begrotingsruimte en (3) de post onvoorziene uitgaven is het wenselijk
dat het weerstandsvermogen met name bestaat uit de post
onvoorzien.

Kaders risicomanagement

3. Begrippen en toelichting
Reserves
Reserveren is een vorm van sparen. Het betekent geld opzij leggen om later een (grote) investering
te doen, voor moeilijke tijden, om risico’s op te vangen en voor onverwachte zaken.
Reserves behoren tot het eigen vermogen van het Servicecentrum MER. Alle wijzigingen in reserves,
dus ook het instellen van een nieuwe reserve, moet door het Algemeen Bestuur worden besloten.
De reserves worden verdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves (BBV, art.43).
De algemene reserve is het totaal van alle gereserveerde middelen die niet tot een
bestemmingsreserve behoren. De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het afdekken van
strategische risico’s. De algemene reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming
heeft gegeven. Deze bestemming kan op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur ook weer
worden aangepast.
Reserves zijn in beginsel vrij besteedbaar, zij het dat aan bestemmingsreserves door het algemeen
bestuur een specifieke bestemming is gegeven. Bij reserves is geen sprake van een verplichtend
karakter en heeft het algemeen bestuur de bevoegdheid de bestemming te wijzigen.
Voor het Servicecentrum geldt dat we niet meer reserves opbouwen dan in het uiterste geval
noodzakelijk is. Op dit moment (november 2017) overwegen we om in het kader van de inrichting
van de vennootschapsplicht binnen het Servicecentrum de gemeenschappelijke regeling aan te
passen zodat het Servicecentrum geen (fiscaal) resultaat behaalt, waardoor er ook geen sprake is van
vpb-plicht. Bij het opstellen van deze nota reserves en voorzieningen anticiperen we op deze
aanpassing. Dit houdt in dat er geen mutaties in de algemene reserve zullen plaatsvinden als gevolg
van resultaatbestemming. Het niveau van de algemene reserve wordt op peil gehouden door
kapitaalstortingen.
Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen en worden gevormd voor het in omvang onzekere,
maar redelijkerwijs in te schatten verplichtingen en verliezen voor toekomstige uitgaven.
Voorzieningen maken geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen.
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De BBV omschrijft wanneer een voorziening wordt gevormd (BBV, art.44). Voorzieningen worden
gevormd wegens:
 verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch
redelijkerwijs te schatten;
 op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die
kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar
en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal
begrotingsjaren;
 de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
geheven.
 Bij van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
 Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume.
Verschil tussen reserves en voorzieningen
Het belangrijkste verschil tussen reserves en voorzieningen is dat reserves behoren tot het eigen
vermogen en voorzieningen tot het vreemd vermogen.
Reserves


Voorziening




Is gevormd door bestemming van
resultaat
Is vrij besteedbaar



Behoort tot het eigen vermogen





Is verplicht gevormd door het nemen van een
last
Omgeven door wettelijke bepalingen (art44
BBV)
Behoort tot het vreemd vermogen

4. Beleid en bevoegdheden
1.

Algemene reserve

1.1.
a.

Doelstelling Algemene reserve
De algemene reserve dient als buffer voor het afdekken van strategische
risico’s(bufferfunctie).
De algemene reserve wordt gevoed door kapitaalstortingen.

b.
1.2.
a.
b.
1.3.
a.

b.

Mutaties in Algemene reserve
De bevoegdheid tot het doen van mutaties in de Algemene reserve is opgedragen aan het
Algemeen Bestuur.
Er wordt geen rente toegerekend aan de Algemene Reserve.
Omvang van de Algemene reserve
De minimum omvang van de Algemene reserve wordt bepaald door het verschil tussen de
benodigde weerstandscapaciteit en de overige elementen van de beschikbare
weerstandscapaciteit (onbenutte begrotingsruimte en de post onvoorziene uitgaven).
De benodigde weerstandscapaciteit wordt jaarlijks bepaald bij de opstelling van de paragraaf
weerstandsvermogen aan de hand van de kaders risicomanagement.
Als uitgangspunt (kaders risicomanagement) geldt dat het weerstandsvermogen met name
bestaat uit de post onvoorzien. De onbenutte begrotingsruimte is te verwaarlozen, de
overgedragen budgetten aan het Servicecentrum zijn gebaseerd op reële (salaris)kosten. Dit
uitgangspunt wordt als volgt vertaald: weerstandsvermogen voor de operationele risico’s
4

c.
f.

bestaat uit de post onvoorzien, weerstandvermogen voor strategische risico’s worden
opgevangen door de algemene reserve.
De aanwending van de post onvoorzien vereist een directiebesluit, waarin het bestedingsdoel
is aangegeven.
De omvang worden bij de begroting onderbouwd en eventueel jaarlijks bijgesteld door de
cyclus risicomanagement.

2.

Bestemmingsreserves

2.1.

Instellen van een bestemmingsreserve
Het instellen van een bestemmingsreserve vereist een besluit van het Algemeen Bestuur
waarin is aangegeven:
Het bestedingsdoel of noodzaak van de reserve;
De voeding van de reserve, daaronder begrepen of deze resultaatafhankelijk danwel –
onafhankelijk geschiedt;
De beoogde termijn waarvoor de bestemmingsreserve wordt ingesteld en een planning van
stortingen en onttrekkingen;
Het van toepassing zijnde plafond (maximale omvang) van de reserve.

a.
b.
c.
d.
2.2.
a.
b.
c.
d.
e.
2.3.
a.

Mutaties in een bestemmingsreserve
De bevoegdheid tot het doen van mutaties in bestemmingsreserves is opgedragen aan het
Algemeen Bestuur.
Stortingen en onttrekkingen maken deel uit van de bestemming van het resultaat.
Onttrekkingen kunnen alleen plaatsvinden binnen de doelstelling van de reserve.
Er wordt geen rente toegerekend aan bestemmingsreserves.
Reserves kunnen geen negatief saldo vertonen.

b.

Opheffen van een bestemmingsreserve
Het opheffen van een bestemmingsreserve vereist een besluit van het Algemeen Bestuur
waarin de reden tot opheffing wordt aangegeven.
Een eventueel resterend saldo wordt gestort in de Algemene reserve.

3.

Voorzieningen

3.1.

Instellen van een voorziening
Het instellen van een voorziening gebeurt op basis van bedrijfseconomische gronden. Bij het
instellen van een voorziening wordt aangegeven:
Het bestedingsdoel of noodzaak van de voorziening.
De voeding van de voorziening.
De beoogde termijn waarvoor de voorziening wordt ingesteld en de bestedingsraming.

a.
b.
c.

3.2.
a.
b.
c.
d.
e.

Mutaties in voorzieningen
Het Dagelijks Bestuur heeft de bevoegdheid tot het doen van mutaties in een voorziening.
Het Dagelijks Bestuur kan deze bevoegdheid mandateren aan de directie Servicecentrum
MER.
Dotaties aan voorzieningen vinden plaats ten laste van de exploitatie en zijn
resultaatonafhankelijk.
Er wordt geen rente toegerekend aan voorzieningen.
Voorzieningen kunnen geen negatief saldo vertonen.
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3.3.
a.
b.
c.

Opheffen van een voorziening
Het opheffen van een voorziening vereist een besluit van het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur kan deze bevoegdheid mandateren aan de directie Servicecentrum
MER.
Een eventueel saldo valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat.
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Bijlage 1: Functies reserves en voorzieningen
In zijn algemeenheid hebben reserves en voorzieningen een aantal functies. Voor het Servicecentrum
zijn vooral de bufferfunctie, de dekkings- en bestedingsfunctie en de verplichtingenfunctie van
toepassing. Deze worden hier toegelicht.
Dekkings- en bestedingsfunctie
Met uitzondering van de algemene reserve hebben de overige reserves en voorzieningen een
vooropgezet doel. Zij zijn bewust ingesteld om middelen ervan te besteden voor het bereiken van
een bepaalde activiteit/doel, respectievelijk de kosten van die activiteit of dat doel te dekken. De
algemene reserve wordt echter incidenteel ook gebruikt als dekkings-of bestedingsmiddel.
Bufferfunctie (weerstandscapaciteit)
In deze functie dienen de reserves om onvoorziene tegenvallers op te vangen. De algemene reserve
vervult feitelijk ook de bufferfunctie.
Verplichtingenfunctie
De verplichtingenfunctie heeft betrekking op voorzieningen. Een voorziening heeft een
karakter van een verplichting welke het Servicecentrum is aangegaan en waarvoor de benodigde
middelen beschikbaar moeten zijn.
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Bijlage 2: overzicht reserves en voorzieningen
Algemene Reserve
Omvang 1-1-2017

€ 130.681

Bestedingsdoel

Bufferfunctie, weerstandsvermogen
Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering en daarmee de
dienstverlening aan de interne en externe klanten;

De voeding, daaronder begrepen dat deze
resultaatafhankelijk dan wel onafhankelijk
geschiedt

Bij de start van de omgevingsdienst 2013€ 100.000
Resultaatbestemming bij jaarrekening 2016b€ 30.681

De beoogde termijn waarvoor de reserve wordt
ingesteld en (een planning van) stortingen en
onttrekkingen

Continu

Plafond

Nader te bepalen bij de cyclus risicomanagement bij
begroting

Reserve leaselasten ICT
Omvang 1-1-2017
Bestedingsdoel

€ 166.250
Leaselasten ICT

De voeding, daaronder begrepen dat deze
resultaatafhankelijk dan wel onafhankelijk
geschiedt

Vrijval vooruitbetaald budget

De beoogde termijn waarvoor de reserve wordt
ingesteld en (een planning van) stortingen en
onttrekkingen

De reserve loopt leeg op basis van de afgesloten
overeenkomsten. Op de projecten uit de
projectenkalender loopt een leaselast van 6 jaar. Wanneer
deze projecten volgens planning in 2018 zijn afgerond zal
de reserve in 2024 leeg zijn.

Plafond

Naar gelang de investeringen die met een lease contract
plaatsvinden wordt de reserve aangevuld.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Controleprotocol 2017 accountantscontrole
13 december 2017
Directiesecretariaat
Belinda Bakkes

Samenvatting:
Het AB stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast en wordt hierin ondersteund door een
accountant, die wordt gevraagd een controleverklaring over de jaarrekening af te geven. Voordat de
accountant de jaarrekening kan controleren, moet het AB aangeven binnen welke kaders deze
controle plaats moet vinden. Dat gebeurt via het vaststellen van het controleprotocol. Aan het AB
wordt voorgesteld het controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. het Controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.
Inleiding:
Op 29 juni 2016 heeft het AB de begroting 2017 vastgesteld. In de loop van 2017 volgden 5
begrotingswijzigingen. Na afloop van het dienstjaar wordt een jaarrekening opgesteld. De
jaarrekening dient gecontroleerd te worden door de accountant. De accountant wordt daartoe door
het AB aangestuurd door middel van een controleprotocol. In het controleprotocol geeft het AB de
kaders voor de accountantscontrole aan.
Doel:
Doel is voor de accountantscontrole 2017 een controleprotocol vast te stellen.
Oplossingsrichting(en):
Het Controleprotocol 2017 accountantscontrole is bijgevoegd als bijlage a.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant dient het Algemeen Bestuur in een
controleprotocol duidelijk aan te geven welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële
beheer, onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Uiteraard is dat landelijke wet- en
regelgeving zoals weergegeven in bijlage 1 van het protocol. Daarnaast zijn er ook door het
Servicecentrum zelf vastgestelde regels. Voor zover deze van toepassing zijn, zijn deze opgenomen in
bijlage 2 van het protocol.
Naast de uiteenzetting van de relevante wet- en regelgeving is in het protocol aangegeven welke
goedkeurings- en rapporteringstoleranties worden gehanteerd en aan welke specifieke bepaling in
de interne regelgeving het AB geen financiële gevolgen wil verbinden.
Prfessionals in service dichtbij

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te geven
controleverklaring. Wat betreft de goedkeuringstolerantie zijn - net zoals in voorgaande jaren - de
minimumeisen uit het BADO overgenomen. Dat gaat over afwijkingspercentages.
In werkelijke bedragen betekent dat het volgende:
Het financiële volume van de begroting 2017 van Gemeenschappelijke Regeling MER bedraagt circa
€ 19,5 miljoen. Dit betekent dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2017 van circa
€ 195.000 en een totaal van onzekerheden van circa € 585.000 de goedkeurende strekking van de
controleverklaring niet zal aantasten.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2017 worden de rapporteringtoleranties gesteld op
€ 25.000. Dit wil zeggen dat afwijkingen ten opzichte van de begroting die meer bedragen dan
€ 25.000, zowel inkomsten als uitgaven en zowel over- als onderschrijdingen, toegelicht dienen te
worden.
Net zoals in voorgaande jaren worden kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid,
kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en
kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan
niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven betrokken. Voorwaarde is wel dat
deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast
moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het
Dagelijks Bestuur in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan
de orde stellen.
Financiële consequenties:
N.v.t.
Risico’s:
Indien het AB geen Controleprotocol 2017 accountantscontrole vaststelt, zal de accountant niet
kunnen aanvangen met de controle van de jaarrekening 2017.
Vervolgproces:
Het Controleprotocol 2017 accountantscontrole wordt aan de accountant toegezonden. De
jaarrekening 2017 is uiterlijk gereed voor controle op 9 februari 2018 en wordt besproken door de
directie op 15 februari. De controle door de accountant vindt vanaf 19 februari plaats. Het rapport
van bevindingen wordt uiterlijk 21 maart opgeleverd. Het DB behandelt de jaarrekening op 3 april,
waarna deze ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gestuurd. Daarna
kan het AB een besluit nemen (12 juli 2018).
Communicatie:
N.v.t.

Prfessionals in service dichtbij

Voorstel:
Het AB besluit:
1. het Controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.
Bijlagen:
a. Controleprotocol 2017 accountantscontrole
b. Kadernota Rechtmatigheid 2016

Prfessionals in service dichtbij

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Controleprotocol 2017 accountantscontrole

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 20 november 2017,

BESLUIT:

1. Het Controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 13 december 2017.

Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Controleprotocol 2017
accountantscontrole

Directie: 16 november 2017
DB: 20 november 2017
AB: 13 juli 2017
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1. Inleiding
1

De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in
art 197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en
het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de artikelen 186 t/m
213 van de Gemeentewet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER).
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant dient het Algemeen Bestuur duidelijk
aan te geven welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële beheer, onderwerp van
rechtmatigheidcontrole zal zijn.
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) wordt onderscheid gemaakt
tussen het juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole. Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met het financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole
betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere
overheden (externe regelgeving, bijlage 1) en van het Servicecentrum MER zelf (verordeningen,
etc. bijlage 2).
Het Algemeen Bestuur dient voorafgaand aan de werkzaamheden van de accountant ten behoeve van de controle op de jaarrekening 2017 hier een besluit over te nemen. De controle van de
jaarrekening 2017 zal plaatsvinden in februari 2018. De interim controle heeft plaatsgevonden in
november 2017.

2. Samenvatting
Het Algemeen Bestuur wordt bij de uitvoering van haar controlerende rol ondersteund door een
externe accountant. Met het controleprotocol 2017 bepaalt het Algemeen Bestuur binnen welke
kaders de accountant zijn accountantscontrole dient uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid
van de gemeenschappelijke regeling (GR) om een jaarrekening op te stellen. Vervolgens is het
de verantwoordelijkheid van de externe accountant om deze jaarrekening te controleren en hierbij een controleverklaring af te geven.
Op basis van de controletolerantie en de rapportagetolerantie wordt de diepgang van de accountantscontrole en de uitgebreidheid van de rapportage bepaald. Het Algemeen Bestuur mag de
controletolerantie scherper vaststellen dan de in het BADO 1) opgenomen minimumeisen. Voorgesteld wordt om de standaard toleranties voor de controle van en de rapportage over de jaarrekening 2017 van toepassing te verklaren.

3. Besluitvormingsproces
Het Algemeen Bestuur (AB) is opdrachtgever aan de externe accountant. Het Bestuur heeft op
29 juni 2016 een besluit genomen tot benoeming van de accountant voor de duur van 3 jaar (i.c.
tot en met de jaarrekening 2018). Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant aangaande de bij de controle van de jaarrekening 2017 te hanteren
goedkeuring- en rapporteringtoleranties en het daarbij te hanteren normenkader

1)

Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden

2

4. Formeel kader voor de controle
Onderstaand wordt het formele kader voor de accountantscontrole weergegeven. De verordeningen ex artikelen 212 en 213 uit de Gemeentewet (GW) staan hierbij centraal. In de verordening
aangaande de inrichting van de financiële organisatie (ex artikel 212 GW) regelt een GR het financiële beleid, het financiële beheer en de financiële organisatie zodanig dat aan de eisen van
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. In de verordening aangaande de controle op het financieel beheer en de financiële organisatie (ex artikel 213 GW) worden de regels
voor de accountantscontrole zodanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het
financiële beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd.
De accountantscontrole richt zich op het afgeven van een oordeel over:
 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;
 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de
door het AB vastgestelde verordeningen;
 de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of
deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
 het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur (DB) opgestelde jaarrekening
met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel
186 Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.
Aan de hand van het Controleprotocol 2017 wordt de controle-opdracht aan de externe accountant nader geconcretiseerd.
Het Controleprotocol 2017 is gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2016 zoals deze in
oktober 2016 door het BBV is gepubliceerd. De Kadernota Rechtmatigheid is bedoeld voor gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en accountants. De commissie BBV is verantwoordelijk
voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Inhoudelijk is de Kadernota Rechtmatigheid 2016 relevant om het controleprotocol goed te positioneren.
De Kadernota Rechtmatigheid 2016 is ter inzage gelegd.
Het bij de controle 2017 te hanteren normenkader (zijnde een overzicht van geldende regelgeving) is vastgelegd in bijlage 1 en 2 bij dit controleprotocol.

5. Te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties
Het Bestuur kan verschillende toleranties hanteren gericht op de goedkeuring van de jaarrekening en de rapportage hierover. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de externe accountant aan het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur altijd datgene zal rapporteren wat door
hem vanuit zijn professionele opvatting relevant wordt geacht.
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5.1 Goedkeuringstoleranties
De goedkeuringstolerantie kan als volgt worden gedefinieerd: De goedkeuringstolerantie is het
bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in
een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening
voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.
De minimumeisen zoals opgenomen in het BADO zijn:
Strekking accountantsverklaring:
Goedkeuringstolerantie
Goedkeurend
Beperking Oordeelonthouding
Fouten in de jaarrekening (% lasten2)
Onzekerheden in de controle (% lasten2)

Afkeurend

≤ 1%

>1%<3%

-

≥ 3%

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

Het Algemeen Bestuur mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Op basis van de huidige stand van zaken is er geen aanleiding de genoemde percentages
aan te passen.
Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren (professional judgement) op basis van de professionele opvattingen van de accountant.
Voor het jaar 2017 worden geen afwijkende controletoleranties toegepast. De controletoleranties
zoals genoemd in het BADO zijn van toepassing.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te
geven controleverklaring. Het financiële volume van de begroting 2017 van Gemeenschappelijke
Regeling MER bedraagt circa € 19,5 miljoen3. Dit betekent dat een totaalbedrag aan fouten in de
jaarrekening 2017 van circa € 195.000 en een totaal van onzekerheden van circa € 585.000 de
goedkeurende strekking van de controleverklaring niet zal aantasten.
5.2 Rapporteringtoleranties
Naast de goedkeuringstoleranties wordt een rapporteringtolerantie onderkend. Deze kan als volgt
worden gedefinieerd: De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan
de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt
rapportering plaats in het verslag van bevindingen.
Een lagere rapporteringtolerantie leidt daarom in beginsel niet tot aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. Op deze manier kunnen ook constateringen welke voor het goedkeuringsoordeel van de accountant niet van belang
zijn wel onder de aandacht van het Algemeen Bestuur worden gebracht. De rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het AB specifiek nader terug wil zien.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2017 worden de rapporteringtoleranties gesteld op € 25.000. Dit wil derhalve zeggen dat afwijkingen ten opzichte van de begroting die
meer bedragen dan € 25.000, zowel inkomsten als uitgaven en zowel over- als onderschrijdingen, toegelicht dienen te worden.

2
3

Inclusief eventuele toevoegingen aan reserves
Bedrag na 5e begrotingswijziging 2017
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6. Rechtmatigheid en aanvullend te controleren rechtmatigheidcriteria
In het kader van de rechtmatigheidcontrole kunnen 9 rechtmatigheidcriteria worden onderkend:
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium,
het calculatiecriterium, het valuteringcriterium het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium.
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financiële beheer is aanvullend
op de Kadernota Rechtmatigheid 2016 het volgende nog van belang.
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het Algemeen Bestuur is gerespecteerd. Op basis van voorstellen van het bestuur is
het mogelijk om de begroting aan te passen, het beleidsinhoudelijke aspect staat hierbij voorop.
De Gemeenschappelijke Regeling MER kent de systematiek dat, indien van toepassing, bij besluitvorming gelijktijdig de begrotingswijziging geacht wordt, vastgesteld te zijn. Hiermee wordt
autorisatie gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag.
Aanvullend op de Kadernota Rechtmatigheid 2016 wordt de volgende begrotingsafwijking onderkend:
Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kan de volgende “soort” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingsaanpassing is ingediend.

X

Onrechtmatig,
en telt mee voor
het oordeel

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid, kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open einde
regelingen worden door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende
controleverklaring kan worden gegeven betrokken. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant
in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het Dagelijks Bestuur in de
jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen.

7. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2017 is limitatief gericht op:
7.1 De naleving van wettelijke kaders
De wetgeving van toepassing voor de Gemeenschappelijke Regeling MER zoals opgenomen in
Externe wet- en regelgeving (bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze financiële
beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.
7.2 De naleving van de volgende kaders
Deze kaders zijn een nadere verplichte invulling van wettelijke bepalingen.
 De begroting 2017 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 29 juni 2016 en de 5
vastgestelde begrotingswijzigingen. Begrotingsoverschrijdingen worden behandeld conform
hetgeen onder 5 en/of 6 is vermeld;
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De financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER ex artikel 212 Gemeentewet
(besluit Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober 2013);
De controleverordening Gemeenschappelijke Regeling MER ex artikel 213 Gemeentewet
(besluit Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober 2013);
De verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de Gemeenschappelijke Regeling ex art 213a Gemeentewet (besluit Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober
2013).

7.3 De naleving van de overige interne regelgeving
De overige kaders zijn opgenomen in Interne regelgeving in het kader van de rechtmatigheid
controle bij de Gemeenschappelijke Regeling MER (bijlage 2 van dit protocol).
7.4 Bepalingen zonder financiële gevolgen
Op basis van een inventarisatie is onderzocht aan welke specifieke bepalingen per regelgeving
het Algemeen Bestuur geen financiële gevolgen wil verbinden. Deze bepalingen beïnvloeden
derhalve het oordeel van de accountant niet.


Vooruitontvangen en vooruitbetaalde bedragen uitsluiten van rechtmatigheid.

Op bovenstaande uitzondering kan de volgende toelichting worden gegeven.


Vooruitontvangen en vooruitbetaalde bedragen heeft de GR uitgezonderd omdat facturen
vooraf of achteraf ontvangen worden. Hierop hebben wij zelf geen zeggenschap of controle,
maar deze posten kunnen de geraamde budgetten verstoren. De GR opteert er derhalve voor
om deze in het juiste dienstjaar te verantwoorden.

Tenslotte wordt in dit controleprotocol aandacht besteed aan de Wet Normering Topinkomens
(WNT). De WNT schrijft voor dat topinkomens van de Gemeenschappelijke Regeling MER, voor
zover dit hoger is dan het inkomen van de Minister, opgenomen moeten worden in de jaarrekening. De Gemeenschappelijke Regeling MER kent overigens geen dergelijke inkomens.
7.5 Verordeningen 2017
Het controleprotocol 2017 omvat alle door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen
welke betrekking hebben op het jaar 2017. Tevens vallen ook onder de reikwijdte alle wijzigingen
van interne en externe wetgeving die zich voordoen in 2017 en betrekking hebben op 2017. Deze
zullen meegenomen worden ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole.

8. Inwerkingtreding
Dit protocol treedt in werking op 1 januari 2017 en is van toepassing op de jaarrekening 2017.
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BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING
Wetgeving extern
-

Aanbestedingswet
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Ambtenarenwet
Archiefwet
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Besluit externe veiligheid
Besluit luchtkwaliteit
Brandweerwet
Burgerlijk wetboek
Bouwbesluit
CAR/UWO
Europese wetgeving aanbestedingsrecht
Fiscale wetgeving
Gemeentewet
Grondwet
IOAW en IOAZ en BBZ
Monumentenwet
Participatiewet
Regeling opvang asielzoekers
Sociale verzekeringswetten
Vreemdelingenwet
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet Arbeid en Zorg
Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Wet basisvoorziening kinderopvang
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet bodembescherming
Wet BRP
Wet financiering decentrale overheden
Wet geluidshinder
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Markt en Overheid
Wet milieubeheer
Wet Normering Topinkomens
Wet op de Veiligheidsregio
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wet Suwi
Wet werk en bijstand
Winkeltijdenwet
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BIJLAGE 2: INTERNE REGELGEVING
Code

Omschrijving regeling

Bevoegd
orgaan i

Datum
vaststelling/
wijziging

AB
AB

16-12-2015
04-12-2012

DB

23-01-2013

AB
AB
AB

25-1-2016
02-07-2013
16-12-2015

AB
AB
AB

22-10-2013
22-10-2013
22-10-2013

DB

22-2-2016

1. Bestuurlijke en juridische zaken
1.1
1.2

GR MER
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen MER
Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van
de Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling MER
Besluit mandaat, machtiging en volmacht
Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER
Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER

1.3
1.4
1.3
1.5

2. Financiële organisatie
2.1
2.2
2.3

Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER
Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling MER
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de
Gemeenschappelijke Regeling MER
Budgethoudersregeling

2.4

Daarnaast is ook de interne regelgeving van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
van toepassing voor zover deze betrekking heeft op de taakvelden die door de Gemeenschappelijke
Regeling worden uitgevoerd.

i

AB :
DB:

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Inkoopbeleid
13 december 2017
Directiesecretariaat
Belinda Bakkes

Samenvatting:
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het SC MER was niet meer actueel en niet afgestemd op de
organisatie SC MER. Ook naar aanleiding van het rapport van bevindingen van de accountant inzake
de jaarrekening 2016 wordt een nieuw inkoopbeleid noodzakelijk geacht.
Het nieuwe Inkoopbeleid is opgesteld en ligt ter vaststelling voor. Wijzigingen ten opzichte van het
vorige beleid betreffen een kortere en overzichtelijkere tekst die is toegesneden op de organisatie SC
MER en wijzigingen in de drempelbedragen die voor de diverse inkoopprocedures gaan gelden. De
directie stelt overigens een nieuw inkoopformulier en korte procesbeschrijvingen vast, zodat het
risico op fouten wordt beperkt.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Het Inkoopbeleid vast te stellen.
Inleiding:
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het SC MER was niet meer actueel en niet afgestemd op de
organisatie SC MER. Ook naar aanleiding van het rapport van bevindingen van de accountant inzake
de jaarrekening 2016 wordt een nieuw inkoopbeleid noodzakelijk geacht.
Doel:
Een nieuw en op de organisatie toegesneden Inkoopbeleid vast te stellen.
Oplossingsrichting(en):
Het nieuwe Inkoopbeleid is opgesteld en ligt ter vaststelling voor. Wijzigingen ten opzichte van het
vorige beleid betreffen een kortere en overzichtelijkere tekst die is toegesneden op de organisatie SC
MER en wijzigingen in de drempelbedragen die voor de diverse inkoopprocedures gaan gelden.
Kortheidshalve wordt naar het Inkoopbeleid verwezen.
Financiële consequenties:
N.v.t.

Prfessionals in service dichtbij

Risico’s:
Het niet vaststellen van een nieuw Inkoopbeleid kan leiden tot voortzetting van in het verleden
gemaakte fouten.
De directie stelt overigens een nieuw inkoopformulier en korte procesbeschrijvingen per
inkoopprocedure vast, zodat het risico op fouten wordt beperkt.
Vervolgproces:
Zodra het Inkoopbeleid is vastgesteld wordt het gepubliceerd op het Intranet van de SC MER.
De inkoopcoördinator zal alle teams instrueren over het inkoopbeleid. Het Inkoopbeleid wordt (via
Echt-Susteren) tevens gepubliceerd op overheid.nl (lokale wetten en regels).
Communicatie:
Zie vervolgproces.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Het Inkoopbeleid vast te stellen.
Bijlagen:
a. Inkoopbeleid

Prfessionals in service dichtbij

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Inkoopbeleid

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 20 november 2017.

BESLUIT:

1. Het Inkoopbeleid vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 13 december 2017,

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Inkoopbeleid
Gewijzigd 2017
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Inleiding
Voor het Servicecentrum MER (hierna te noemen de Organisatie) is het belangrijk om
aandacht te besteden aan de (verdere) professionalisering van de inkoop- en
aanbestedingspraktijk in het licht van de doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit. Een
professioneel Inkoopbeleid helpt de Organisatie om een doelmatig inkoper te zijn. Het
draagt niet alleen bij aan mogelijke besparingen, maar geeft tevens zichtbare
verbeteringen van de kwaliteit van opdrachten. Denk daarbij ook aan efficiënte en
innovatieve oplossingen.
In dit Inkoopbeleid wordt het Inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de
doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkoop in de Organisatie
plaatsvindt. Daarbij leven zij een aantal centrale doelstellingen na (zie verder hoofdstuk 2).
Aangezien Inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, dient de Organisatie continu
bezig te zijn met het doorvoeren van verbeteringen in de Inkoopprocessen. De
organisatiedoelstellingen zijn hierbij leidend.
In het beleid wordt de vraag beantwoord wat de Organisatie belangrijk vindt op het
gebied van inkoop. Daarnaast zal het bestuur ter uitvoering van artikel 26 van de
financiële verordening in een separaat reglement de gemeentelijke uitvoeringsregels
voor aanbestedingen van werken, diensten en leveringen vastleggen. Op deze wijze
wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen beleid (wat) en uitvoering (hoe).
De Organisatie gaat bij het inkopen van Werken, Leveringen of Diensten uit van:
1. Juridische uitgangspunten: hoe gaat de organisatie om met de relevante
regelgeving? (Zie verder hoofdstuk 3)
2. Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de organisatie om met de
maatschappij en het milieu in haar Inkoopproces? (zie verder hoofdstuk 4)
3. Economische uitgangspunten: hoe gaat de organisatie om met de markt en
leveranciers? (Zie verder hoofdstuk 5)
4. Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de organisatie in? (Zie verder
hoofdstuk 6)
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1. Voornaamste definities
In dit Model Inkoopbeleid wordt verstaan onder:
Contractant

De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Organisatie.

Diensten

Diensten als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Inkoop

Inkoop omvat procesmatig het inventariseren en specificeren van
hetgeen ingekocht dient te worden, het selecteren en contracteren
van de meest geschikte Ondernemer, het daadwerkelijk bestellen
van Werken, Leveringen en/of Diensten en het bewaken van
hetgeen ingekocht dient te worden inclusief de nazorg.
(Rechts)handelingen van de Organisatie gericht op de verwerving
van Werken, Leveringen of Diensten en die een of meerdere
facturen van een Ondernemer met betrekking tot bedoelde Werken,
Leveringen of Diensten tot gevolg hebben.

Inkoopreglement

Geeft een praktische invulling en uitwerking van en is gebaseerd op
het Inkoopbeleid van de Organisatie. De meer tactische
(inventariseren, specificeren, selecteren en contracteren) en
operationele (bestellen, bewaken en nazorg) aspecten van inkoop
zijn vastgelegd in dit Inkoopreglement, dat met name in gaat op het
‘hoe’.

Leveringen

Leveringen als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

Offerte

Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag

Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Organisatie
voor te verrichten prestaties of een (Europese) aanbesteding
conform de aanbestedingswet 2012 en de vigerende Europese
aanbestedingsrichtlijnen.

Ondernemer

Een ‘aannemer’, een ‘leverancier’ of een ‘dienstverlener’.

Organisatie

Servicecentrum MER, het openbaar lichaam van de gemeenschappelijke regeling
MER, gevestigd Nieuwe Markt 55 te Echt.

Werken

Werken als bedoeld in artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.
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2. Doelstellingen
De Organisatie wil met dit Inkoopbeleid de volgende doelstellingen realiseren:
a.

Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op
controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.
De Organisatie leeft daartoe bestaande wet- en regelgeving en de bepalingen van
het Inkoopbeleid na. Daarnaast koopt de Organisatie efficiënt en effectief in. De
inspanningen en uitgaven moeten daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het
beoogde doel. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het
beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. De
Organisatie houdt daarbij in het oog dat er voldoende toegang is voor bedrijven tot
gemeentelijke opdrachten. Tevens biedt de Organisatie gelijke kansen aan
aanbieders van werken, leveringen en diensten om mee te dingen naar opdrachten.

b.

Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en
opdrachtgever zijn.
Professionaliteit houdt in dat op bewuste en zakelijke wijze wordt omgegaan met
Inkoop. Continu wordt geïnvesteerd in inhoudelijke kennis over de in te kopen
Werken, Leveringen en Diensten, de marktomstandigheden en de relevante weten regelgeving. Het streven naar professioneel opdrachtgeverschap komt tot
uitdrukking in een betrokkenheid bij de inkoopambitie, slagvaardige besluitvorming,
adequaat risicomanagement, vertrouwen in de opdrachtnemer (Contractant) en in
wederzijds respect tussen de Organisatie en de Contractant. De Organisatie spant
zich in om de noodzakelijke inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de
Ondernemer voor zover die nodig zijn in het kader van het Inkoopproces.

c.

Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijs-kwaliteit verhouding.
Bij het inkopen van Werken, Leveringen en Diensten kan de Organisatie ook
interne en andere (externe) gemeentelijke kosten betrekken in de afweging. Ook
de kwaliteit van de te verwerven Werken, Leveringen en Diensten speelt een
belangrijke rol.

d.

Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van
de Organisatie.
Inkoop moet tenslotte ondersteunend zijn aan het gehele prestatieniveau van de
Organisatie en daar direct en voortdurend aan bijdragen. De concrete
doelstellingen van Inkoop zijn daarbij steeds rechtstreeks afgeleid van de
gemeentelijke doelstellingen.

e.

De Organisatie stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel
zichzelf als voor Ondernemers voorop.
Zowel de Organisatie als Ondernemers verrichten vele administratieve handelingen
tijdens het Inkoopproces. De Organisatie verlicht deze lasten door bijvoorbeeld
proportionele eisen en criteria te stellen en door een efficiënt Inkoopproces uit te
voeren.
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Concreet kan de Organisatie hiertoe digitaal inkopen (en aanbesteden).
f.

Dit Inkoopbeleid sluit zoveel mogelijk aan op het algemene beleid
van de Organisatie.
In het bijzonder sluit het beleid aan op onder andere het volgende
organisatiebeleid:
1. Mandaat- en volmachtregelingen
2. Ambtelijk en bestuurlijk integriteitsbeleid
Om deze doelstellingen te realiseren zijn juridische, ethische en ideële,
economische en organisatorische uitgangspunten vastgelegd in dit
Inkoopbeleid. Deze uitgangspunten zijn in de volgende hoofdstukken
uitgewerkt.

Pagina 6

3. Juridische uitgangspunten
3.1

Algemeen juridisch kader

De Organisatie leeft de relevante wet- en regelgeving na.
De voor het Inkoopbeleid meest relevante wet- en regelgeving volgen uit:
•

Aanbestedingswet 2012 (laatstelijk gewijzigd per 1 juli 2016): dit nieuwe
wettelijke kader implementeert de Europese Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU
en 2014/25/EU. Deze wet biedt één kader voor overheidsopdrachten boven en –
beperkt – onder de (Europese) drempelwaarden en de rechtsbescherming bij
(Europese) aanbestedingen.

•

Europese wet- en regelgeving: wet- en regelgeving op het gebied van
aanbesteden is afkomstig van de Europese Unie. De ‘Aanbestedingsrichtlijnen’
vormen momenteel de belangrijkste basis. De interpretatie van deze
Aanbestedingsrichtlijnen kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve
Mededelingen etc. van de Europese Commissie.

•

Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader voor overeenkomsten.

•

Gemeentewet: het wettelijke kader voor gemeenten.

3.2

Uniforme documenten

De Organisatie streeft ernaar uniforme documenten te hanteren, tenzij een concreet geval
dit niet toelaat. Uniformiteit in de uitvoering draagt eraan bij dat Ondernemers weten waar
ze aan toe zijn en landelijk gezien niet steeds met verschillende procedureregelingen
worden geconfronteerd. De Organisatie past bij betreffende inkopen de volgende
regelingen toe:







Aanbestedingsreglement werken 2016 (‘ARW 2016’);
Aanbestedingsbesluit;
Gids Proportionaliteit;
Uniforme klachtenregeling bij aanbestedingen;
Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen & diensten (VNG Model Algemene
Inkoopvoorwaarden);
Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT).
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3.3

Algemene beginselen bij Inkoop

a.

Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

De Organisatie neemt bij inkopen boven de (Europese) drempelwaarden en bij inkopen
van overheidsopdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang de volgende
algemene beginselen van het aanbestedingsrecht in acht:
•

Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden
behandeld, tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of
indirecte discriminatie is verboden.

•

Non-Discriminatie: Discriminatie op grond van o.a. nationaliteit mag niet.

•

Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar)
te zijn. Dit is een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling.
Normaal zorgvuldige en oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe
zijn.

•

Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria
aan de inschrijvers mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van
de opdracht. De Organisatie past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te
stellen eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met
betrekking tot de contractvoorwaarden.

•

Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere
lidstaten van de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die diensten
en goederen op gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van
de aanbestedende dienst.

b.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De Organisatie neemt bij haar inkopen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in
acht, zoals het gelijkheidsbeginsel, motiveringsbeginsel, vertrouwensbeginsel.
3.4

Grensoverschrijdend belang

Voorafgaand aan Inkoop vindt een objectieve toets plaats of sprake is van een duidelijk
grensoverschrijdend belang. Bij inkopen en concessieovereenkomsten met een duidelijk
grensoverschrijdend belang past de Organisatie de algemene beginselen van het
aanbestedingsrecht toe. Opdrachten met een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn
opdrachten waarbij buiten Nederland gevestigde Ondernemers interesse hebben of
kunnen hebben. Dit kan blijken uit de uitgevoerde marktanalyse.
Of een overheidsopdracht of een concessieovereenkomst een duidelijk
grensoverschrijdend belang heeft, zal afhangen van verschillende omstandigheden, zoals
de waarde van de opdracht, de aard van de opdracht, de plaats waar de opdracht moet
worden uitgevoerd.
Voor overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten met een duidelijk
grensoverschrijdend belang, zal de Organisatie een passende mate van openbaarheid in
acht nemen. Dit vloeit voort uit het transparantiebeginsel.
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3.5

Mandaat en volmacht

Inkoop vindt plaats met inachtneming van de vigerende mandaatregeling van de
Organisatie. De Organisatie wil slechts gebonden zijn aan verbintenissen en
verplichtingen op basis van rechtsgeldige besluitvorming en civielrechtelijke
vertegenwoordiging.
3.6

Afwijkingsbevoegdheid

Afwijkingen van dit Inkoopbeleid zijn slechts mogelijk en toegestaan op basis van een
deugdelijk gemotiveerd besluit van het bestuur of gemandateerden en voor zover een en
ander op basis van de geldende regelgeving mogelijk is.
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4. Ethische en ideële uitgangspunten
4.1

Integriteit

a.

De Organisatie stelt bestuurlijke en ambtelijke integriteit voorop.
De Organisatie heeft hoog in het vaandel dat haar bestuurders en ambtenaren
integer handelen. De bestuurders en ambtenaren houden zich aan de
vastgestelde gedragscodes. Zij handelen zakelijk en objectief, waardoor
bijvoorbeeld belangenverstrengeling wordt voorkomen.

b.

De Organisatie contracteert enkel met integere Ondernemers.
De Organisatie wil enkel integere Ondernemers contracteren die zich niet
bezighouden met criminele of illegale praktijken. Een toetsing van de integriteit van
Ondernemers wordt bij een aanbesteding in beginsel toegepast, bijvoorbeeld door
de toepassing van uitsluitingsgronden of het hanteren van de Gedragsverklaring
Aanbesteden.

4.2

Duurzaam inkopen

a.

Bij inkopen neemt de Organisatie milieuaspecten in acht.
De Organisatie heeft een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. De
Organisatie streeft er zoveel mogelijk naar duurzaam in te kopen. Duurzaam
inkopen is het meenemen van sociale en milieuaspecten in het Inkoopproces.
Dit komt o.a. tot uitdrukking door het volgende:
•
Bij de product- en marktanalyse inventariseert de Organisatie welke Werken,
Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden
aangeboden.
•
In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de selectie- en
gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst worden
duurzaamheidscriteria opgenomen.
•
De Organisatie kan kiezen om digitaal in te kopen (E-procurement, gebruik
van e-mail etc.).
•
De Organisatie zal de aangeboden duurzame oplossingen monitoren. Op
deze wijze kan zij een duurzame oplossing inbedden in de eigen
organisatie van de Organisatie en haar werkwijze.
Nadere eisen zijn opgenomen/uitgewerkt in het ‘inkoop/aanbestedingsreglement
van de desbetreffende gemeente’.

b.

Inkoop vindt op maatschappelijk verantwoorde wijze plaats.
Hierbij spelen onderwerpen als arbeidsreïntegratie, arbeidsomstandigheden en –
indien passend – social return een rol. De Organisatie heeft oog voor de sociaal
zwakkeren in de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig –
de participatie van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces. Daarnaast worden
Werken, Leveringen en/of Diensten geweerd die onder niet aanvaardbare
arbeidsomstandigheden (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van
werknemers, niet-betaling van leefbaar loon) tot stand komen of zijn gekomen.
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Nadere eisen zijn opgenomen/uitgewerkt in het ‘inkoop/aanbestedingsreglement’.
4.3

Innovatie

De Organisatie moedigt – daar waar mogelijk - innovatiegericht inkopen (en aanbesteden)
aan. Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing of laat de
Organisatie ruimte aan de Ondernemer om een innovatieve oplossing aan te bieden. Het
kan bijvoorbeeld gaan om een volledig nieuwe innovatieve oplossing, maar ook om de
verdere ontwikkeling van de eigenschappen van een bestaand ‘product’.
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5. Economische uitgangspunten
5.1

Product- en Marktanalyse

a.

Inkoop vindt plaats op basis van een voorafgaande product- en
marktanalyse, tenzij dit gelet op de waarde of de aard van de opdracht niet
wordt gerechtvaardigd.
De Organisatie acht het van belang om de markt te kennen door – indien mogelijk
– een product en/of marktanalyse uit te voeren. Een productanalyse leidt tot inzicht
in de aard van het ‘product’ en de relevante markt(vorm). Een marktanalyse leidt tot
het inzicht in de relevante markt(vorm), de Ondernemers die daarop opereren en
hoe de markt- en mogelijke machtsverhoudingen zijn (bijvoorbeeld: kopers- of
verkopersmarkt). Een marktconsultatie met Ondernemers kan onderdeel uitmaken
van de marktanalyse.

5.2

Onafhankelijkheid en keuze voor de ondernemersrelatie

a.

De Organisatie acht een te grote afhankelijkheid van ondernemers
niet wenselijk.
De Organisatie streeft naar onafhankelijkheid ten opzichte van ondernemers
(Contractanten) zowel tijdens als na de contractperiode. De Organisatie moet in
beginsel vrij zijn in het maken van keuzes bij haar Inkoop, maar ook vanwege de
naleving van de (Europese) wet- en regelgeving.

b.

De Organisatie kiest voor de meest aangewezen ondernemersrelatie.
Gedurende de contractperiode kan bij de Contractant afhankelijkheid ontstaan van
de Organisatie door bijvoorbeeld de te behalen doelstellingen, resultaten,
productontwikkelingen (innovatie) of het creëren van prikkels. De Organisatie kiest
in dat geval voor de meest aangewezen ondernemersrelatie. De mate van
(on)afhankelijkheid in een ondernemersrelatie wordt onder andere bepaald door de
financiële waarde van de opdracht, switchkosten, mate van concurrentie in de
sector en beschikbaarheid van alternatieve leveranciers.

5.3

Regionale economie & MKB

a.

De Organisatie heeft oog voor de regionale economie, zonder dat dit tot
enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt.
In gevallen waar een enkelvoudige Inkoop en/of een meervoudig onderhandse
aanbestedingsprocedure volgens de aanbestedingsregels is toegestaan, kan
rekening worden gehouden met de regionale economie en regionale Ondernemers.
Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en de Organisatie moet niet onnodig
nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. Regionaal inkopen kan
bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop.
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b.

De Organisatie heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Uitgangspunt is dat alle Ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De
Organisatie houdt echter bij haar inkopen de mogelijkheden voor het midden- en
kleinbedrijf in het oog. Dit kan de Organisatie doen door gebruik te maken van
percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en
onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het
hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.

5.4

Samenwerkingsverbanden

De Organisatie hanteert als uitgangspunt dat zij oog heeft voor samenwerking bij inkopen.
Dit geldt zowel voor samenwerkingen binnen de eigen organisatie als voor
samenwerkingen met andere aanbestedende diensten.
5.5

Bepalen van de inkoopprocedure

Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert de Organisatie de volgende methode:
De Organisatie zal, met inachtneming van de Gids Proportionaliteit, bij de onderstaande
drempelbedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het
type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers opereren. In dat laatste
geval kan de Organisatie ook kiezen voor een andere procedure, aangezien het voor
bepaalde inkopen niet te kwantificeren is in een vast bedrag.

Aanbestedingsvorm

Leveringen

Diensten

Werken

Enkelvoudig

Tot € 40.000

Tot € 40.000

Tot € 150.000

Meervoudig
3 - 5 offertes

€ 40.000 Europees
drempelbedrag
-

€ 40.000 Europees
drempelbedrag
-

€ 150.000 € 1.500.000

Vanaf
Europees

Vanaf
Europees

Nationaal

Europees

5.6

Sociale en
specifieke
diensten
<750.000,00

Concessie
overeenkomsten
<Europese
drempel voor
Meest geëigende Werken.
procedure
De meeste
geëigende
procedure

€ 1.500.000 Europees
drempelbedrag
>= € 750.000,00
Vanaf
Europees

Vanaf
Europese
drempel voor
werken.

Raming

Inkoop vindt plaats op basis van een deugdelijke en objectieve voorafgaande schriftelijke
raming van de overheidsopdracht of raamovereenkomst. De raming is ook van belang om
de financiële haalbaarheid van de opdracht te bepalen. De Organisatie wil immers niet het
risico lopen dat zij verplichtingen aangaat die zij niet kan nakomen.
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5.7

Eerlijke mededinging en commerciële belangen

De Organisatie bevordert eerlijke mededinging. De betrokken Ondernemers moeten een
eerlijke kans krijgen om de opdracht gegund te krijgen. Door objectief, transparant en
non-discriminerend te handelen, bevordert de Organisatie een eerlijke mededinging.
Dit zal bijdragen aan het in stand houden van een gezonde marktwerking (ook op de
lange termijn). De Organisatie wenst geen Ondernemers te betrekken in haar
Inkoopproces die de mededinging vervalsen.

6 Uitvoering
Inkoop is binnen de Organisatie, conform het algemeen beleid, laag in de Organisatie weggezet. Om erop
toe te zien dat de inkoop conform regelgeving, effectief en efficiënt wordt ingevuld is een coördinerende,
borgende en adviserende rol weggelegd bij de inkoopcoördinator c.q. inkoopadviseur. Daarmee is de
inkoop van de organisatie decentraal gecoördineerd georganiseerd.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Overzicht documenten P&C cyclus kalenderjaar 2018
13 december 2017
Directiesecretariaat
Belinda Bakkes/Inge Mulleners

Samenvatting:
Conform artikel 2a van de financiële verordening biedt het Dagelijks Bestuur voor aanvang van een
begrotingsjaar een overzicht aan met daarin in elk geval data voor het aanbieden door het Dagelijks
Bestuur en het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de jaarstukken, de jaarwerkplannen, de
ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming.
Voorstel:
Het AB besluit kennis te nemen van het overzicht P&C documenten kalenderjaar 2018.
Inleiding:
Conform artikel 2a van de financiële verordening biedt het Dagelijks Bestuur voor aanvang van een
begrotingsjaar een overzicht aan met daarin in elk geval data voor het aanbieden door het Dagelijks
Bestuur en het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de jaarstukken, de jaarwerkplannen, de
ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming.
Doel:
Inzichtelijk maken wanneer in 2018 welke documenten uit de P&C-cycli aangeboden worden door
het Dagelijks Bestuur en vastgesteld door het Algemeen Bestuur?
Oplossingsrichting(en):
In de financiële verordening worden genoemd de jaarstukken, de jaarwerkplannen, de
ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming. Ten aanzien van deze opsomming worden
de volgende opmerkingen geplaatst:
- Onder de jaarstukken wordt de jaarrekening verstaan, inclusief de accountantsverklaring;
- De ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming zijn een en hetzelfde document
en vormen vanwege praktische redenen tevens ook het jaarwerkplan;
- Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen ook algemene beleidsmatige en
financiële kaders te worden opgesteld;
- Conform de GR MER volgen alle begrotingswijzigingen hetzelfde besluitvormingsproces als de
begroting.

Prfessionals in service dichtbij

Bovenstaande opmerkingen gecombineerd met de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke
regelingen leiden tot bijgevoegd overzicht P&C-documenten kalenderjaar 2018.
Ter informatie is eveneens bijgevoegd de vergaderkalender Servicecentrum MER 2018.
Financiële consequenties:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Vervolgproces:
n.v.t.
Communicatie:
n.v.t.
Voorstel:
Het AB besluit kennis te nemen van het overzicht P&C documenten kalenderjaar 2018.
Bijlagen:
1 Overzicht P&C-documenten kalenderjaar 2018.
2 Vergaderkalender Servicecentrum MER 2018.

Prfessionals in service dichtbij

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Overzicht documenten P&C cyclus kalenderjaar 2018

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 20 november 2017,

BESLUIT:
Kennis te nemen van het overzicht P&C cyclus kalenderjaar 2018.
Aldus besloten in de vergadering d.d. 13 december 2017.

Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
Voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Overzicht documenten P&C-cyclus kalenderjaar 2018

Algemene financiële en beleidsmatige kaders 2019
Behandeling Directie
25 januari 2018
Instemmen door DB
5 februari 2018
Kaders ter informatie verzenden aan raden
9 februari 2018
NB conform WGR is de uiterlijke verzenddatum aan de raden 14 april 2018. Dat is, zoals in de
planning van de begroting is te zien, gelijktijdig met het verzenden van de begroting. Derhalve is
ervoor gekozen de kaders in februari 2018 vast te laten stellen.

Jaarrekening 2017
Behandeling Directie (inclusief rapport accountant)
22 maart 2018
Instemmen door DB
3 april 2018
Verzenden ter informatie door DB aan raden
6 april 2018
Verzenden door DB aan AB
5 juli 2018
Besluit AB
11 juli 2018
Verzenden door DB aan GS
12 juli 2018
NB conform WGR is de uiterlijke verzenddatum aan de raden 14 april 2018, uiterlijke verzenddatum
aan GS is 14 juli.

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Behandeling Directie incl. DB-voorstel en AB-voorstel

22 maart 2018

Instemmen door DB incl. AB-voorstel
3 april 2018
Verzenden door DB aan raden
6 april 2018
Uiterlijke datum indienen zienswijzen door raden
8 juni 2018
Behandeling commentaren op zienswijzen, DB- en AB14 juni 2018
voorstel door directie
Behandeling commentaren op zienswijzen en AB-voorstel
25 juni 2018
door DB
Verzenden door DB aan AB
5 juli 2018
Besluit AB
11 juli 2018
Verzenden door DB aan GS
12 juli 2018
NB conform WGR is de uiterlijke verzenddatum aan de raden 8 weken voor verzending aan het AB,
uiterlijke verzenddatum aan GS is 31 juli.

Begrotingswijzigingen 2018 1e lichting
Behandeling Directie
22 maart 2018
Instemmen door DB
3 april 2018
Verzenden door DB aan raden
6 april 2018
Uiterlijke datum indienen zienswijzen door raden
8 juni 2018
Behandeling commentaren op zienswijzen, DB- en AB14 juni 2018
voorstel door directie
Behandeling commentaren op zienswijzen door DB
25 juni 2018
Verzenden door DB aan AB
5 juli 2018
Besluit AB
11 juli 2018
Verzenden door DB aan GS
12 juli 2018

Begrotingswijzigingen 2018 2e lichting
Behandeling Directie
9 augustus 2018
Instemmen door DB
20 augustus 2018
Verzenden door DB aan raden
23 augustus 2018
Uiterlijke datum indienen zienswijzen door raden
9 november 2018
Behandeling commentaren op zienswijzen, DB- en AB22 november 2018
voorstel door directie
Behandeling commentaren op zienswijzen door DB
3 december 2018
Verzenden door DB aan AB
6 december 2018
Besluit AB
19 december 2018
Verzenden door DB aan GS
20 december 2018

DIR
MT
DB
AB

Directie
MT
Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

feestdag
vakantie

E Echt
H Heel (in de loop van 2018 Maasbracht)
R Roerdalen
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 12 juli 2017

Gemeentehuis Maasgouw, tijdelijke huisvesting, Kruisweg 32 te Maasbracht.

Aanwezig
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:
Directie:
Directiesecretaris:

S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, J. Smeets-Palmen, M. Wilms
J. Hessels, P. Pustjens, J. Dijcks, J. Wackers
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, T. Verheijden,
C. Wolfhagen
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg
B. Bakkes

Afwezig
Gemeente Echt-Susteren

P. Ruijten, P. Pustjens

1. Agenda
De agenda wordt vastgesteld.

2. Begroting 2018
Samenvatting:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De ontwerpbegroting voor het
jaar 2018 is opgesteld. Hierin is ook het meerjarenperspectief 2019-2021 opgenomen. Op 11 april
2017 heeft het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben
geen zienswijze ingediend. De gemeenteraad van Roerdalen heeft zienswijzen ingediend. De
zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren Zienswijzen Begroting
2018 en meerjarenraming 2019- 2021 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. De begroting 2018 kan nu
door het AB worden vastgesteld.
Jan den Teuling vraagt hoe het besluit tot vaststellen van deze begroting zich verhoudt tot de
afstemming over een nieuwe kostenverdeelsleutels. Naar aanleiding van een korte discussie wordt
gezamenlijk geconstateerd dat het vaststellen van deze begroting geen belemmering vormt voor het
eventueel invoeren van een nieuwe kostenverdeelsleutel in 2018 of later. De voorzitter geeft aan dat
de deelnemende gemeenten overeenstemming moeten bereiken over eventuele nieuwe
verdeelsleutels. Voor het SC MER blijven de totale baten/inkomsten uit de bijdragen van de
deelnemende gemeenten gelijk. De onderlinge verdeling kan wijzigen. Hierover kan in het
aansluitende informele overleg verder worden gediscussieerd.
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Besluit:
1. De Programmabegroting Servicecentrum MER 2018 met meerjarenraming 2019-2021 vast te
stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de
raden van de deelnemende gemeenten.
3. Jaarrekening 2016
Samenvatting:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 3, van de WGR, de jaarrekening vast over het voorafgaande jaar.
Het DB stuurt 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 2016 wordt impliciet decharge verleend aan het DB. De voorlopige jaarrekening
2016 is door de accountant gecontroleerd
(goedkeurende verklaring op getrouwheid, geen goedkeurende verklaring op rechtmatigheid) en
vastgesteld door het DB op 11 april 2017. Conform artikel 34b WGR is deze voorlopige jaarrekening
2016 ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.
Besluit:
1. De jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. Het jaarrekeningresultaat 2016 als volgt aan de exploitatie 2017 toe te voegen:
a) € 51.000 BIG compliancy (programma Bedrijfsvoering);
b) € 50.000 Opschonen Database Sociaal Domein (programma Sociaal Domein);
c) € 130.000 organisatieontwikkeling SC MER (programma Bestuur & Organisatie);
d) € 41.833 Onderzoek Fiscaliteiten (programma Bestuur & Organisatie).
4. Risicomanagement
Samenvatting:
In artikel 17, lid 3 van de GR MER is opgenomen dat de begroting, jaarrekening en jaarverslag dienen
te voldoen aan het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). Het BBV schrijft een verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor.
Voorafgaand hieraan moeten we de kaders voor het risicomanagement bepalen. In deze kaders
wordt ingegaan op de uitgangspunten, afbakening tussen gemeenten en Servicecentrum, methodiek,
inbedding, weerstandsvermogen, financiële kengetallen en evaluatie.
Besluit:
De kaders voor het risicomanagement vast te stellen.

5. Informele bijeenkomst voor raads- en commissieleden over het servicecentrum MER in het
najaar van 2017
Samenvatting:
De raads- en commissieleden hebben een onvolledig beeld over de prestaties van het
Servicecentrum MER. Voorgesteld wordt om een informele bijeenkomst te organiseren met als doel
een goed beeld te schetsen van het Servicecentrum MER.
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Dit beeld laat zien hoe de 3Ks van klantgerichtheid, kostenefficiency en kwaliteit nu en in de
toekomst worden ingevuld. De bijeenkomst wordt gepland in het najaar 2017.
Besluit:
Het globale programma voor een informele bijeenkomst voor de raads- en commissieleden in het
najaar 2017 vast te stellen.
6. Ingekomen stuk
- Brief inzake bijdrage SC MER 2018 e.v.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van deze brief en van de toelichting van Geert Frische en Jos
Hessels. Het college van Echt-Susteren stelt zijn raad in de bestuursrapportage een alternatief voor.
Indien de rapportage wordt vastgesteld is het verzoek uit de brief van tafel.
7. Besluitenlijst AB 30-11-2016 en digitaal AB 22-05-2017
Besluit:
de Besluitenlijst AB 30-11-2016 en digitaal AB 22-05-2017 vast te stellen.

8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 13 december 2017,

Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Informele bijeenkomst AB
Aansluitend aan vergadering AB SC MER, 13 juli 2017
Kostenverdeelsleutels voor SC MER
Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2018 in de AB-vergadering wordt dit
onderwerp aan de agenda voor dit informele overleg toegevoegd. Er wordt gediscussieerd over het
ambtelijke voorstel: welke verdeelsleutels mogelijk zijn en wanneer die in zouden kunnen gaan. De
voorzitter sluit de discussie met nogmaals de conclusie dat de deelnemende gemeenten onderling
overeenstemming moeten bereiken over de nieuwe kostenverdeelsleutels.
Stand van zaken Afdeling Sociaal Domein en Bedrijfsvoering
a. Presentatie afdeling Sociaal Domein door afdelingshoofd Thijs van Wetten
b. Presentatie afdeling bedrijfsvoering door afdelingshoofd Marjan Koudijs
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Maandag 17 oktober 2017 (digitaal)

Aanwezig
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:
Directie:

Directiesecretaris:

S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, J. Smeets-Palmen, M. Wilms
J. Hessels, P. Pustjens, J. Dijcks, J. Wackers, P. Ruijten, G. Frische
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, T. Verheijden,
C. Wolfhagen
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg

B. Bakkes

1. Begrotingswijziging 2017-4, tevens 2018-1
Samenvatting:
Op 3 juli heeft het DB ingestemd met de verzamel-begrotingswijzing 2017-4, tevens 2018-1. De
begrotingswijziging is daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. De raden hebben geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging 20174, tevens 2018-1 kan nu door het AB vastgesteld worden.
Besluit
De begrotingswijziging 2017-4, tevens 2018-1 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 17 oktober 2017,
Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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