Onderwerp
Voorstel evaluatie kostenverdeelsystematiek 2021

Te besluiten om
1. Een onafhankelijke partij opdracht te verstrekken de kostenverdeelsystematiek van BghU te evalueren;
2. De onderzoeksvragen en het plan van aanpak voor de evaluatie van de kostenverdeelsystematiek vast
te stellen in de bestuursvergadering van maart 2021;
3. De resultaten en aanbevelingen van de evaluatie te agenderen voor de bestuursvergadering van juni
2021.
Beoogd effect
In de bestuursvergadering van 23 oktober 2017 besloot het bestuur tot het verplaatsen van de 4-jaarlijkse
evaluatie van de kostenverdeelsystematiek naar 2021. Met dit voorstel stelt het bestuur van BghU
concreet de routekaart voor deze evaluatie vast.
Argumenten
1.1. Jaarlijks stelt het bestuur van BghU de begroting vast. De deelnemersbijdrage is daar onderdeel van
en komt tot stand op basis van art 40. van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze
‘Bijdrageverordening’ bevat de maatstaven en de verdeelsleutels om de gezamenlijke lasten te
verdelen onder deelnemers aan BghU. In 2017 is deze systematiek besproken door het bestuur van
BghU en besloten om de systematiek in 2021 opnieuw tegen het licht te houden.
Om te voorkomen dat de ambtelijke organisatie van BghU zelf moet beoordelen in hoeverre zij de
afgesproken verdeelsleutels consistent en consequent toepast, is het voorstel deze evaluatie extern
te beleggen. Hierdoor kunnen in de evaluatie ook eventuele lessen van andere
belastingsamenwerkingen betrokken worden. De evaluatie van de toepassing en eventuele
aanbevelingen die daaruit volgen, kunnen dan door het bestuur van BghU behandeld worden.
2.1. Door de onderzoeksvragen en het plan van aanpak te agenderen voor maart, is er voor de directie
van BghU voldoende tijd om een geschikte partij te selecteren. Bij vaststelling van het plan van
aanpak in maart is er ook nog ruimschoots de tijd om de evaluatie in 2021 af te ronden. Tegelijkertijd
zorgt deze tussenstap voor duidelijkheid over wat de externe partij precies gaat onderzoeken en
vindt bestuurlijke vaststelling van de onderzoeksvraag plaats. .
3.1. Door de uitkomsten van de evaluatie te agenderen voor de bestuursvergadering in juni 2021, vindt de
evaluatie en de toepassing van de systematiek over de vastgestelde cijfers van het boekjaar 2020
plaats. Op dat moment is de toetreding van de gemeente Stichtse Vecht volledig verwerkt in de
boeken van BghU. In de planning is voorzien dat in maart 2021 de jaarstukken worden behandeld,
dus de daadwerkelijke evaluatie vindt dan plaats over volledig afgeronde boekjaren. Op het moment
dat de vastgestelde resultaten uit de evaluatie leidden tot een door het bestuur gewenste bijstelling
van de verdeelsleutel, kan die bijstelling geagendeerd worden voor oktober 2021.
Kanttekeningen
1.1. Er zijn kosten verbonden aan het verlenen van een opdracht aan een externe partij. Echter, de
onafhankelijke positie van deze partij voorkomt dat medewerkers van BghU zelf een oordeel moeten
vellen over hoe consistent en consequent de organisatie de verdeelsleutel hanteert. Daarnaast is de
kans op ‘blindheid’ voor structurele aandachtspunten in de kostenverdeling groter op het moment
dat BghU zelf de verdeling toetst.
2.1. De evaluatie ziet specifiek op de toepassing van de kostenverdeelsleutel en niet op de opbouw van
de kosten in relatie tot de dienstverlening. Het gaat dus niet zo zeer om de vraag of BghU haar
middelen efficiënt en effectief aanwendt, maar eerder om de vraag of de door het bestuur
vastgestelde verdeling van de kosten nog voldoet aan de huidige context waarin BghU opereert.
3.1. Omdat het door BghU wenselijk wordt geacht om de kostenverdeelsystematiek te toetsen aan de
hand van het eerste volledige jaar dat de nieuwste deelnemer (gemeente Stichtse Vecht) gebruik
maakte van de dienstverlening, is juni 2021 het eerst mogelijke moment om op basis van
vastgestelde cijfers de evaluatie af te ronden. Dat betekent dat eventuele bijstellingen aan de hand
van de aanbevelingen uit de evaluatie wel in de begroting 2022 verwerkt kunnen worden, maar dat
dit onherroepelijk leidt tot een nieuwe ronde van zienswijzen op deze begroting vanwege de effecten
voor individuele deelnemers. Deze ronde van zienswijzen zou op zijn vroegst na de
bestuursvergadering van oktober 2021 kunnen plaatsvinden en resulteren in de 1e
begrotingswijziging 2022.

Financiën
De kosten van de evaluatie kunnen naar verwachting opgevangen worden binnen het advies of
projectbudget van BghU. In het bestuursvoorstel van maart wordt het definitieve kostenplaatje opgenomen.
Risico’s
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Vervolg

Bijlagen
1. Art 40 GR – bijdrage verordening als onderdeel Begroting BghU 2021
2. Bestuursvoorstel 23 oktober 2017

