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Geachte gemeenteraad, 

 

Wij danken u voor uw reactie op de (meerjaren)begroting. 

 

De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2027 zijn in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur (AB) BsGW van 30 juni jl. behandeld en vastgesteld. 

 

U ontvangt met deze brief eveneens een memo met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks 

Bestuur (DB) BsGW op alle ingediende zienswijzen incl. onderliggende stukken. 

 

Standpunten namens de gemeente Venlo en beantwoording BsGW: 

De raad heeft kennis genomen van de begroting 2023 van BsGW en brengt de volgende 

standpunten in: 

- Het OOP 2018-2029 (Ondernemings- en ontwikkelplan) moet leiden tot een structurele 

kostenreductie van € 1,3 miljoen. Dit zou moeten worden gerealiseerd middels een 

formatiereductie van 20 fte tot en met 2024. In de voorliggende conceptbegroting wordt 

voorgesteld om de begrotingspost sociale lasten met € 900.000 te verhogen. Wij verzoeken u 

nader toe te lichten hoe deze verhoging zich verhoudt tot de te realiseren kostenreductie 

conform het OOP. 
 

Antwoord BsGW: 

Een aantal deelnemers geeft aan dat BsGW volgens de overzichten uit eerdere Bestuursrapporta-

ges vanaf 2025 gaat inverdienen op de investering van € 4 mln., die is gedaan in het kader van het 

project Ondernemings- en ontwikkelplan. Vanaf 2028 (nadat de investering is terugverdiend) zou 

dat moeten leiden tot een lagere bijdrage voor de deelnemers.  

Dit terugverdieneffect zien zij echter nog niet terug in de jaarschijven 2025 t/m 2027 in de vorm 

van lagere kosten versus de aflossing op de investering. Met betrekking tot de terugverdienperiode 

verzoeken de deelnemers BsGW om inzicht te geven over de (mogelijke) impact van de correctie 

sociale lasten voor de terugverdienperiode van het OOP. Immers in de begrotingen tot en met 

2022 is steeds gerekend met een percentage aan sociale lasten van nog geen 23%, terwijl deze nu  
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op basis van de realisatie bijgesteld zijn tot ca. 32%; een verschil van bijna 10%. De betreffende 

deelnemers roepen BsGW op om de financiële effecten van het OOP inzichtelijk te houden in de 

(meerjaren)begroting. 

 

Het OOP moet (conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017) met 

ingang van 2028 leiden tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 1.300.000. Anders 

gezegd vanaf 2028 wordt in de BsGW begroting een structurele taakstelling van € 1.300.000 opge-

nomen. Het is daarmee primair een financiële exercitie. 

Deze kostenreductie staat los van de niet begrote (denk aan het traject AHA, te laag begrote socia-

le lasten, zie hiertoe bijlage 3 Memorandum Sociale lasten 24-3-2022) of hoger dan begrote kosten  

(denk aan loon- en prijsstijgingen), waarmee BsGW zich in de afgelopen en komende jaren gecon-

fronteerd zag en ziet. 

 

Tabel Financiering OOP in relatie tot de terugverdientijd 

 

 

- Wij willen er voor de toekomst bij u op aandringen dat redelijke voorspelbare grote uitgaven 

dan wel investeringen (zoals het project AHA) al in een vroeger stadium met de deelnemers 

worden gedeeld en voorzienbare financiële effecten van tevoren worden opgenomen in de 

begroting. 
 

Antwoord BsGW: 

Diverse deelnemers hebben in hun zienswijze opgenomen dat het begrotingsproces verbetering 

behoeft, waardoor achteraf geen forse bijstelling van de begroting nodig is. Als voorbeeld wordt 

genoemd de correctie in de sociale lasten alsmede de implementatiekosten van de aanbesteding 

Hosting en Applicaties. 

Deelnemers vinden het een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling en stellen voor dat BsGW zijn 

interne controlemechanismen dient te intensiveren, waardoor (structurele) afwijkingen eerder wor-

den geïdentificeerd en aan de oppervlakte komen. 

 

BsGW heeft voortdurend oog voor de interne processen. Dit geldt zowel voor het primaire proces 

(waarderen – heffen – (maatschappelijk verantwoord) innen) als voor de bedrijfsvoeringsproces-

sen.  

Bovendien voldoen de verantwoordingen aan BBV, worden de uitkomsten van de interne controles 

gedeeld met de accountant en is jaarlijks een goedkeurende verklaring verstrekt. Onlangs is bij wet 

besloten, dat met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur 

moet worden verstrekt; de voorbereidingen hiertoe zijn ter hand genomen. 

Wat het primaire proces betreft, heeft de Waarderingskamer, op basis van een met dezelfde Waar-

deringskamer afgestemd verbeterplan, BsGW recentelijk het predicaat ‘goed’ toegekend.  

 

 

Investerings-/ontwikkelbudget 

(* 1.000,-)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investering op kosten van BsGW *) 2.000 1.000 1.000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

Ontwikkelfase (terugbet. investering)

Cumulatief voordeel deelnemers ** -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.300- 2.600- 

2018 t/m 2020: investering van € 4 miljoen (gefinancierd door BsGW via kasgeldlening en langlopend deel ad. € 2 miljoen),

 *zonder investering van de deelnemers.

2021 t/m 2027: ontwikkelfase OOP en terugbetaling van de lening 

** Vanaf 2028: lagere bijdragen voor deelnemers € 1,3 miljoen. (te zien als structureel taakstellende bezuiniging miv 2028)

Ontwikkelfase & Aflossing (langlopende lening)
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Wat het begrotingsproces betreft, kan gesteld worden dat zowel organisatorisch als procesmatig 

aanpassingen zijn doorgevoerd om het proces en de begrotingscijfers verder te optimaliseren. Juist 

hierdoor zijn bepaalde onvolkomenheden aan het licht gekomen.  

 

Conclusie: 

De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2027 zijn in de vergadering van het Algemeen 

Bestuur (AB) BsGW van 30 juni jl. behandeld en vastgesteld. 

De ratio weerstandsvermogen komt met 0,94 onder de 1 te liggen. Dit betekent dat BsGW matig in 

staat is om zelf eventuele risico’s op te vangen. Onder verwijzing naar de vastgestelde Kadernota 

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BsGW zijn DB en AB van mening dat het weerstands-

vermogen niet hoeft te worden aangevuld. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

dhr. N.M.J.G. Lebens, directeur    mevr. M.H.E. Pelzer, voorzitter 

 

 

 

Bijlagen: 
- Memo uitgebrachte zienswijzen met betrekking tot BsGW ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-meerjarenraming 2023-2027 

- Memo Sociale Lasten 
- Memo implementatiekosten AHA 

 

 


