
Beantwoording t  echnische vragen ambassadeurs uit de raad van Bergen over de kadernota 2024 GR   
BUCH

Hoe staat het met het stuwmeer van verlofuren? Welk risico loopt de gemeente? 

Naar aanleiding van de mogelijkheid van verlofsparen die bij de nieuwe cao is ingesteld is er 
een uitspraak van de commissie BBV die er toe leidt dat er een verplichting is ontstaan om 
voor al het bovenwettelijk verlof dat gespaard mag worden in de jaarrekening 2022 een 
voorziening te vormen.
Het saldo van dit verlof brengen wij in het kader van het opstellen van de jaarrekening in 
beeld en koppelen daar dan ook een bedrag aan. Deze voorziening wordt in de jaarrekening 
2022 gevormd en afhankelijk van het bedrag van de benodigde storting en het 
jaarrekeningresultaat van de BUCH heeft dit een incidenteel effect op de bijdrage van de 
gemeenten aan de BUCH werkorganisatie over 2022. De gemeenten lopen hierna verder 
geen risico meer. 

Kan de rekenmethode voor de kostendekkendheid van de leges ook worden gebruikt voor de 
toerekening van de kosten van de GR BUCH aan de gemeenten? 

Deze rekenmethode kan niet worden gebruikt voor de toerekening van de kosten van de GR 
BUCH aan de gemeenten

Hoe werkt het precies met de plustaken?

Dit wordt geregeld in artikel 5 van de dienstverleningsovereenkomst (DVO): 

1. Naast de basisdienstverlening taken kan de opdrachtgever afspraken maken met 
opdrachtnemer over plustaken. 

2. Plustaak betreft een nieuwe taak die niet valt onder de basisdienstverlening .
3. Op basis van een door het college op te stellen opdrachtverstrekking op grond van 

artikel 6 beoordeelt de opdrachtnemer eerst of deze kan worden opgepakt binnen de 
beschikbare capaciteit voor onvoorziene omstandigheden en ad-hoc opdrachten. 

4. a. De kosten van plustaken worden apart aan de betreffende gemeente(n) in rekening 
gebracht      met uitzondering van het gestelde onder sub b . 
b. Als een plustaak structureel van aard is (geen voorziene einddatum), dan wordt deze 
taak onderdeel van de basisdienstverlening en wordt de verdeelsleutel aangepast. De 
plustaak blijft wel apart inzichtelijk via overzicht plustaken. 

5. Daar waar als gevolg van het stopzetten van structurele plustaken sprake is van 
frictiekosten, komen deze voor rekening van de gemeente die om de plustaak heeft 
gevraagd.

Kan je uit de reguliere bijdrage van de gemeente nog achterhalen voor welk bedrag er aan 
plustaken is bijgekomen sinds de start van de GR BUCH?

In bijlage D “Beschrijving plustaken en begrote middelen” van de DVO is opgenomen welke 
plustaken de GR Werkorganisatie uitvoert en de kosten daarvan voor de individuele 
gemeente.  Daarnaast geven we in elk P&C document welke plustaken er zijn en welke zijn 
opgenomen in de reguliere bijdrage. De bedragen die hiermee zijn gemoeid zijn in beeld. 

Hoe hoog zijn de kosten voor huisvesting? 

Binnen de BUCH begroting zijn geen huisvestingskosten begroot, de panden die gebruikt 
worden zijn in bezit van de gemeenten, waar ook de met de huisvesting gepaarde kosten 
(energie, schoonmaak, belastingen, verzekeringen etc.) in de begroting zijn opgenomen. 



Wat houdt de netto schuldquote in? 

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de 
gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote 
geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De 
netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, brengt in beeld wat het 
aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.

Vraag over de processen in reguliere bedrijfsvoering 1 t/m 4 op pagina 4: is er een volgorde van 
prioritering of worden allen tegelijk verbeterd?

Dit zijn de door het bestuur voorgestelde prioriteiten in 2024 en de doelstelling is deze 
allemaal in 2024 te realiseren. 


