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De ondergetekenden: 

de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Oudewater, gevestigd te Oudewater, in deze 
vertegenwoordigd door haar burgemeester mr. drs. P. Verhoeve 

en 

de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Woerden, gevestigd te Woerden, in deze 
vertegenwoordigd door haar burgemeester V . J .H . Molkenboer 

hierna gezamenlijk te noemen: "partijen", 

gezien het besluit van de stuurgroep op 10 juli 2014, 19 september 2014 en 14 oktober 2014, 

Komen het volgende overeen: 

- de beleidsmatige uitgangspunten 

- de financiële afspraken 

- de hoogte van het het bedrijfsvoeringbudget Oudewater 

(inclusief bijlagen) 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend 

Gemeente Oudewater 

burgemeester Oudewater burgemeester Woerden 
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1. Inleiding 
Deze set van financiële afspraken is opgesteld ten behoeve van de "Samenwerking Oudewater en 
Woerden". Deze afspraken zijn een nadere uitwerking van wat via de "Kaderstellende 
Dienstverleningovereenkomst Oudewater en Woerden" (DVO) is overeengekomen. Waar deze financiële 
afspraken afwijken van de DVO, moet dit gelezen worden als een nadere invulling van de DVO. In ieder 
geval geldt dit voor de plaats waar de kosten van de dienstverlening zijn geregeld. De DVO gaat ervan uit 
dat de kosten van de dienstverlening in de uitvoeringsovereenkomsten worden opgenomen (artikel 10 lid 
1). Partijen zijn zich ervan bewust dat met deze financiële afspraken een andere invulling wordt gegeven 
aan de formulering in de DVO. Naar inhoud is hierin echter geen verschil. Zowel de 
uitvoeringsovereenkomsten als deze financiële afspraken zijn integraal voorwerp van de overeenkomst 
als bedoeld in artikel 2 van de DVO. 

De memo financiële afspraken splitst zich in twee delen. Het eerste deel vormen de algemene 
uitgangspunten. Hierin is vastgelegd welke uitgangspunten we in algemene zin met elkaar willen 
hanteren in de samenwerking. Dit gaat verder dan alleen de financiële afspraken. Ze vinden in 2014 dan 
ook hun weg naar andere notities, bijvoorbeeld over de governance-structuur. Het tweede deel bevat 
naast een bedrag ook een reglement waarin op een aantal thema's afspraken met elkaar worden 
gemaakt. Afspraken die vooral nodig zijn, wanneer de algemene uitgangspunten in onvoldoende mate 
houvast bieden. Bieden deze afspraken in de praktijk ook onvoldoende houvast, dan kan worden 
teruggevallen op de DVO. 

2. Algemene uitgangspunten 
Voor de set van afspraken die worden gemaakt rondom de governance, zijn dit de uitgangspunten 
waarop we ons gaan baseren. : 

1. Samenwerking draait om gemeenschappelijkheid, geen gescheidenheid. 

2. Regels van het normale verkeer 

3. Gerechtvaardigd vertrouwen 

Ad 1: Samenwerking draait om gemeenschappelijkheid, geen gescheidenheid. 
Er zijn twee besturen. Bediend door één ambtelijke organisatie. Gemeenschappelijk daarin is dat zowel 
de besturen als de ambtelijke organisatie producten en diensten willen realiseren die zoveel mogelijk 
tegemoet komen aan de wensen van de maatschappij. Beiden hebben daarin te maken met financiële 
mogelijkheden en onmogelijkheden. Wanneer nieuwe ontwikkelingen aan de orde zijn, waar geen geld 
voor in de begroting is opgenomen, dan is de eerste stap voor de ambtelijke organisatie om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om binnen de bestaande kaders dit erbij te doen (bijvoorbeeld 
andere taken niet doen, efficiënter doen, andere kwaliteit, schuiven met personeel). Lukt dit niet dan 
wordt aan het desbetreffende bestuur of besturen een concreet voorstel ter besluitvorming voorgelegd. 
Deze werkwijze is een gebruikelijke werkwijze binnen het openbare bestuur. Het creëren van één 
ambtelijke organisatie doet weinig af aan deze werkwijze. 
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Ad 2: Regels van het normale verkeer 

Een simpele en alles omvattende regel is "Gebruik te allen tijde je gezonde verstand". In de praktijk kan 
deze regel echter op verschillende wijzes worden uitgelegd. Daarom kort toegelicht: 

- Respectvol met elkaar omgaan. Dit houdt ondermeer in dat je met en niet over elkaar praat en dit 
ook uitdraagt naar het bestuur (en de ambtelijke organisatie) van de eigen gemeente. In het licht van 
de financiële afspraken is het dan belangrijk dat wanneer er spanning zit op enerzijds de producten en 
diensten en anderzijds het geld, dit in een vroegtijdig stadium met de personen wordt besproken die 
daar ook in formele zin op kunnen sturen. 

- Houding en gedrag. Het gemeenschappelijke zoeken. Niet de verschillen. De samenwerking is 
gericht op de lange termijn en vanuit dit perspectief is het voor beiden soms geven, soms nemen. 
Natuurlijk zit er soms spanning en zijn de belangen soms tegengesteld. Dan is het ook belangrijk om 
die bespreekbaar richting elkaar te maken, in te leven in eikaars situatie en naar oplossingen te 
zoeken. Dit via constructief overleg, waarin de formele regels als redmiddel worden gezien en niet als 
leidend. 

Producten realiseer je met elkaar. Je versterkt elkaar. In die samenwerking is het ook zaak proactief 
(en niet reactief) te handelen. In het licht van de financiële afspraken betekent dit dat binnen grenzen 
het doel is dat producten en diensten worden gerealiseerd tegen het overeengekomen bedrag. De 
ondergrens daarin is dat het product en / of dienst (in kwaliteit of kwantiteit) ook in de begroting 2014 
van Oudewater was opgenomen. Is dit niet de situatie dan is de inspanning van de ambtelijke 
organisatie er nog steeds op gericht om wel binnen het overeengekomen bedrag te werken. Is dit niet 
mogelijk dan wordt dit bespreekbaar gemaakt en worden ambities bijgesteld of extra middelen 
beschikbaar gesteld. Een situatie zoals die overigens ook optreedt bij een gemeente waar bestuur en 
ambtelijke organisatie in één hand ligt. 

- Zelfreflectie, -evaluatie en -management. Richting de samenwerking stellen bestuurders en 
ambtelijke organisatie zich altijd vragen als: wat is mijn eigen rol, hoe kan ik het anders doen zodat we 
tot een betere oplossing komen en wat is mijn bijdrage daarin? Niet het eigen belang prevaleert daarin, 
wel het gezamenlijk belang. Voor de financiële afspraken betekent dit dat wanneer er op financieel 
terrein spanning in de relatie optreedt, beide gemeenten niet naar elkaar wijzen, maar vooral op zoek 
gaan wat ze zelf kunnen veranderen. Gebeurt dit niet, dan wordt dit bespreekbaar gemaakt. Ook 
betekent het dat beide gemeenten reëel moeten zijn in wat wel en niet mogelijk is binnen de 
beschikbaar gestelde middelen. 
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Ad 3: Gerechtvaardigd vertrouwen 
Vertrouwen is de verwachting dat mensen of 
dingen ons niet in de steek laten, ook al is dat 
wel mogelijk. Vertrouwen is de bereidheid dat 
risico te lopen en is tweezijdig. Vertrouwen is 
geen containerbegrip. Het draait om feitelijk 
gedrag dat je laat zien (1), investeren in de 
relatie (2), kennis en competenties (= 
bekwaamheid en bereikdheid) (3) en 
zelfreflectie (4). Hard werken dus vanuit beide 
kanten. 

Binnen de samenwerking werken we vanuit 
het concept van gerechtvaardigd vertrouwen. 
Dit betekent dat je denkt en handelt vanuit een 
positieve grondhouding en dat je dit wel iedere 
keer op basis van feiten checkt. Anders 
ontstaat goedgelovigheid, besluiteloosheid of 
achterdocht. Binnen dit concept staat vertrouwen niet tegenover wantrouwen. Zie ook de figuur waarin er 
vier tyoen vertrouwen blijken te zijn. Wanneer mensen gedrag vertonen waaruit blijkt dat mensen geen 
vertrouwen, blind vertrouwen hebben of wantrouwig te zijn, dan zijn mensen aanspreekbaar daarop. Zie 
hiervoor ook de regels van het normale verkeer. Grootste valkuil als er geen sprake is van vertrouwen: in 
plaats van te werken aan de relatie (bespreekbaar maken), wordt steeds meer gedetailleerde informatie 
opgevraagd of gaan we het over de inhoud hebben. 

In het licht van de financiële afspraken betekent dit bijvoorbeeld dat vanuit beide besturen mag worden 
verwacht dat er een positieve grondhouding is dat de ambtelijke organisatie zich richting beide besturen 
maximaal inspant om zo veel mogelijk de goede dingen te doen met zo weinig mogelijk financiële 
middelen. Tegelijkertijd wordt ook zicht geboden in de bedrijfsvoeringbegroting, de uitputting daarvan en 
in hoeverre de geplande productie en / of diensten worden gerealiseerd. 

Feitenonderzoek Veel 
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3. Financiële Afspraken 
Naast de algemene uitgangspunten die voor de gehele governance-structuur gaan gelden, is er ook een 
set van financiële afspraken. Deze staan beschreven in dit hoofdstuk. Deze set van financiële afspraken 
is bedoeld voor situaties waarbij de algemene uitgangspunten onvoldoende houvast bieden. Wanneer dit 
ook onvoldoende houvast biedt dan kan worden teruggevallen op de DVO. Indien er tegenstellingen 
ontstaan die voortkomen uit of deze specifieke afspraken of de DVO is deze laatste leidend. Tenzij 
expliciet anders is overeengekomen in dit document. 

De afspraken in dit hoofdstuk zijn vanzelfsprekend tweezijdig. Voor de leesbaarheid is er voor gekozen 
om vanuit het perspectief Woerden de zinnen te construeren. 

Artikel 1: Definitieafbakening 
In dit document wordt onderscheid gemaakt tussen programmabudgetten en bedrijfsvoeringbudgetten: 

a) Programmabudget: een budget dat wordt begroot en verantwoord op een programma binnen de 
programmabegroting. 

b) Bedrijfsvoeringbudget: een budget dat als indirect is aan te merken en in het merendeel van de 
situaties via een methodiek van kostentoerekening wordt toegerekend aan programma's. Het omvat 
ondermeer salariskosten en overige uitgaven op het gebied van bedrijfsvoering. Het omvat niet lasten 
die samenhangen met geldleningen en zaken waar door de besturen expliciet andere afspraken over 
zijn gemaakt. 

Artikel 2:Onderscheid taken 
In taken wordt het volgende onderscheid gemaakt: 

- Categorie A: Permanente taken die onderdeel waren van de uitvoeringovereenkomst en waar de 
gemeente Oudewater middelen beschikbaar voor heeft gesteld. 

- Categorie B: Permanente taken die geen onderdeel waren van de uitvoeringovereenkomst en waar de 
gemeente Oudewater middelen beschikbaar voor heeft gesteld. 

- Categorie C: Projecten. 

- Categorie D: Vervanging activa 

Artikel 3: Besteding budgetten 

a) Het bedrag dat wordt overgedragen omvat alleen de bedrijfsvoeringbudgetten. De 
programmabudgetten blijven bij de gemeente Oudewater. 

b) De beschikbare budgetten zijn voor wat betreft de programmabudgetten vastgelegd in 
programmabegrotingen van Oudewater en Woerden. Voor wat betreft de bedrijfsvoeringbudgetten is 
dit vastgelegd in deze "financiële afspraken". 

c) Besteding van budgetten vindt plaats binnen wetgeving, door de raad vastgestelde kaders en de door 
de colleges vastgestelde regelingen: bevoegdhedenregeling, mandaatregister en het treasurystatuut. 

d) Op financieel vlak betekent dit dat: 

Voor wat betreft de programmabudgetten het mandaat voor de ambtelijke organisatie ligt op 
besteding van de budgetten zoals die binnen de productenraming wordt onderscheiden. 
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- Voor wat betreft de bedrijfsvoeringbudgetten het mandaat voor de ambtelijke organisatie ligt op 
het totaal van de bedrijfsvoeringbudgetten. 

e) Voor wat betreft de bedrijfsvoeringbudgetten betekent dit dat het de gemeente Woerden toegestaan is 
om met budgetten te schuiven tussen de verschillende bedrijfsvoeringdisciplines zolang zij de 
afspraken in de uitvoeringovereenkomst(en) nakomt en zij handelt binnen de kaders en regels zoals 
die voor de eigen organisatie gelden. 

Artikel 4: Overeengekomen bedrijfsvoeringbudget 

a) Jaarlijks wordt uitgegaan van hetzelfde bedrag plus indexatie (zie artikel 10 DVO). Het bedrag kan dus 
niet eenzijdig worden veranderd. Bestuurlijke vaststelling door beide gemeenten vindt plaats doordat 
Oudewater en Woerden beiden hetzelfde bedrag in de begroting opnemen en dit ter vaststelling aan 
de raad aanbieden. 

b) Wanneer voor wat betreft de lonen een inschatting wordt gemaakt, dan vindt nacalculatie plaats zodra 
definitieve percentages bekend zijn. In afwijking van het DVO wordt op basis van de verdeelsleutel 
ook periodieke verhogingen doorberekend. 

c) Het bedrag dat door Oudewater in 2015 wordt betaald aan de gemeente Woerden voor de binnen 
categorie A (permanent en opgenomen in de begroting 2014) uit te voeren taken, bedraagt 
€ 3.924.358. De onderbouwing van dit bedrag is opgenomen in bijlage 1. 

d) Het genoemde bedrag is exclusief de kosten voor de fysieke huisvesting van de ambtenaren, 
meubilair en de kosten voor hardware en netwerk.Het voorgaande lid is als volgt toe te lichten: 
- Huisvesting. De vaste activa van de gemeente Oudewater worden niet overgedragen aan de 

gemeente Woerden. Dit houdt in dat ook de daaraan gekoppelde lasten en baten niet worden 
overgedragen. Uitgangspunt blijft de in de DVO opgenomen bepaling: "de kosten van de 
huisvesting van beide gemeenten maken geen deel uit van de Dienstverleningsovereenkomsf (zie 
artikel 8 lid i DVO). Met het stuurgroepbesluit d.d. 2 juni 2014 inzake huisvestingsplan is dit als 
volgt nader ingevuld: 

• Oudewater is verantwoordelijk voor het bieden van 25 werkplekken en ruimte voor 
dienstverlening voor het K C C , stadserf, bestuur en bestuurlijke ondersteuning. 

• Woerden is verantwoordelijk voor het bieden van ruimte voor werkplekken voor het K C C , 
stadserf, bestuur en de ambtelijke organisatie. 

Als een van de gemeenten voornemens is een besluit te nemen waarbij de afgesproken 
functionaliteiten veranderen, vindt nader overleg tussen de besturen plaats over eventuele 
(functionele en/of financiële) consequenties voor de andere gemeente. 

- Meubilair. Voor beide gemeenten geldt dat het huidige meubilair is afgeschreven en dat in de 
begroting alleen bedragen zijn opgenomen voor incidentele vervanging. Indien in de toekomst 
grootschalig meubilair moet worden vervangen, dan vallen deze lasten onder categorie C 
(projecten). 

- Hardware en netwerk. Om de huidige medewerkers op één ICT-omgeving te laten werken, wordt 
geïnvesteerd in hardware en netwerk. Deze investering wordt in 2014 gedaan ten laste van het 
door de raden van Oudewater en Woerden beschikbaar gesteld programmabudget "Werken voor 
Oudewater en Woerden". De investeringslasten worden in één keer ten laste van het budget 
gebracht en niet afgeschreven. Op termijn moet worden geherinvesteerd en dit wel wordt 
afgeschreven. Op dat moment zal daar een financiële afspraak over worden gemaakt. 

e) Voor wat betreft de categorieën B (permanente taken die niet waren opgenomen in de begroting 
2014), C (projecten) en D (activa) worden via de verschillende uitvoeringsovereenkomsten jaarlijks 
afspraken gemaakt in hoeverre zich taken voordoen die niet onder categorie A vallen. Dit wordt 
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meegenomen in de gesprekken tussen de accountmanager van de uitvoeringsovereenkomst en de 
opdrachtgever vanuit Oudewater (zie DVO, Met name de artikelen 4 t/m 6). Vervolgens wordt dit 
financieel vertaald in de financiële afspraak tussen de opdrachtgever (Oudewater) en opdrachtnemer. 

f) Indien binnen categorie D activa worden aangeschaft die niet door Oudewater zijn overgedragen aan 
Woerden en waar beide organisaties profijt van hebben, dan worden de lasten verdeeld. 

g) De (on)roerende activa die rechtstreeks worden begroot en geboekt op de programmabudgetten van 
Oudewater blijven in eigendom van de gemeente Oudewater. Naast het gebouw, heeft de gemeente 
Oudewater zeer beperkte activa op gebied van bedrijfsvoering die nog een last in de begroting met 
zich meebrengen. De activa en budgetten worden daarom niet overgedragen. Wel worden de 
verzekeringen verzorgd. 

Artikel 5: Relatie met de jaarlijks op te stellen uitvoeringovereenkomsten 

a) Uitgangspunt bij het opstellen van de uitvoeringsovereenkomsten is dat de omvang (kwaliteit en 
kwantiteit) van de te leveren producten en diensten zich verhouden tot de beschikbare budgetten. 

b) Aangezien qua kwaliteit en kwantiteit van de taken niet alles meetbaar is gemaakt en er ten aanzien 
van het niveau van bedrijfsvoering geen nulmeting is uitgevoerd in 2014, kan het lastig zijn om vast te 
stellen in hoeverre er sprake is van meer- of minderwerk. Daarom is het van belang om: 

- Via de accountmanagers zoveel mogelijk vooraf te signaleren wanneer er sprake kan zijn van 
meer- of minderwerk en dit onderwerp van gesprek is tussen de gemeentesecretarissen. 

- Zoveel mogelijk met objectieve maatstaven op gebied van kwaliteit en kwantiteit te werken voor 
zover dit zinvol is en dit vast te leggen in de uitvoeringovereenkomsten. Bij objectieve maatstaven 
kan worden gedacht aan door de centrale overheid verplicht gestelde kaders (die vaak worden 
getoetst met verplichte audits) en productieaantallen als het gaat om producten en diensten 
waarvoor bedragen bij externen in rekening worden gebracht. Bij zinvol kan worden gedacht aan 
producten en diensten waar de vraag wordt bepaald door invloed van buitenaf. 

Artikel 6: Veranderingen met financiële gevolgen 

a) Wanneer er taken bijkomen (bijvoorbeeld vanuit het rijk of bestuur Oudewater) of men het 
kwaliteitniveau wil verhogen, treedt de volgende drietrapsraket in werking: 

• Kan dit binnen het bestaande budget erbij worden gedaan? In deze situatie ontstaat geen 
meerwerk en lost de organisatie het zelf op.. 

• Zo nee, kan het nieuwe werk door verschuiven van taken worden uitgevoerd? In deze situatie valt 
het meerwerk weg tegen het minderwerk. 

• Zo nee, wordt een bestuurlijk voorstel geschreven en het bestuur gevraagd om een besluit. In deze 
situatie ontstaat meerwerk; Dit wordt aan de voorkant door het bestuur vastgesteld 

b) Aangezien de programmabudgetten niet door de gemeente Oudewater worden overgedragen aan de 
gemeente Woerden, zijn de risico's op voor- en nadelen voor rekening van de gemeente Oudewater 

c) Voor- en nadelen op bedrijfsvoeringbudgetten zijn voor rekening en risico voor de gemeente Woerden. 

d) Beïnvloeding door Oudewater op het te betalen bedrag kan alleen via het maken van andere 
prestatieafspraken in de uitvoeringovereenkomsten. 
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e) Door Oudewater kunnen geen financiële taakstellingen op de organisatie van Woerden worden 
opgelegd, zonder dat is aangegeven welke taken komen te vervallen. 

f) Voordelen / taakstellingen op het gebied van bedrijfsvoering in Woerden, vertalen zich voor 
Oudewater niet terug in een lager te betalen bedrag. 

Artikel 7: Verantwoording 

a) De financiële verantwoording is een spiegel van het niveau waarop afspraken zijn gemaakt. Dit 
betekent dus dat voor programmabudgetten dit de productenraming is. Voor het 
bedrijfsvoeringbudget het totaalbedrag zoals dit is opgenomen in dit document. Er worden geen uren 
geschreven en verantwoord door de ambtelijke organisatie. 

b) Voor wat betreft de programmabudgetten worden uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk op basis van 
objectieve cijfers gesplitst. Bijvoorbeeld door opdrachten separaat weg te zetten of een externe 
leverancier te vragen een factuur richting Oudewater en een factuur richting Woerden te versturen. 

c) Wanneer op financieel terrein situaties ontstaan waarbij uitgaven of inkomsten moeten worden 
verdeeld tussen de gemeente Oudewater en Woerden, maar deze naar hun aard niet splitsbaar zijn 
dan wordt een verdeelsleutel toegepast. Deze verdeelsleutel is vastgelegd op de besluitenlijst van de 
stuurgroep d.d. 3 februari 2014. Deze is 83% Woerden en 17% Oudewater. In de praktijk vertaalt 
zich dit in een te hanteren verdeelsleutel van 5/6 staat tot 1/6. 

Artikel 8: Overige zaken 

a) Beide besturen handelen vanuit het lange termijn perspectief. Binnen dit lange termijn perspectief 
is het geven en nemen. 

b) Wanneer het beeld is dat de gemeente Woerden of de gemeente Oudewater te veel geeft of te 
veel neemt, dan wordt dit zo snel mogelijk bespreekbaar gemaakt tussen opdrachtgever of -
nemer. Daarnaast wordt ten behoeve van de begroting 2017 de financiële afspraken geëvalueerd. 

c) Doel is om vanuit de handelwijze onder sub a eruit te komen. Slaagt men hier in onvoldoende mate 
in dan treedt de escalatieladder in werking zoals die in de DVO is beschreven. 

d) De gemeenten Oudewater en Woerden hebben zich beiden ingespannen om tot zo reëel mogelijke 
financiële afspraken te komen. Toch is het mogelijk dat relevante zaken niet zijn waargenomen of 
dat deze financiële afspraken op specifieke punten een ongewenste uitwerking hebben. Het staat 
dan beide partijen vrij om gezamenlijk tot andere financiële afspraken te komen en deze ter 
vaststelling aan de colleges aan te bieden. Dit kan via een formele tussentijdse evaluatie of 
doordat één van de gemeentesecretarissen dit aanhangig maakt. 



Bijlage 1: Onderbouwing overeengekomen bedrag 
Het bedrag dat door Oudewater wordt betaald is met behulp van een aantal tabellen toegelicht: 

• Tabel 1: Het door Oudewater berekend en door Woerden geverifieerd bedrag dat 
samenhangt met de dienstverlening door Woerden aan Oudewater op het gebied van 
bedrijfsvoering (najaar 2013). 

• Tabel 2: Geactualiseerd bedrag doordat een aantal extra taken worden verzorgd door 
Woerden of aanpassingen noodzakelijk zijn om tot één organisatie te komen. 

• Tabel 3: De bedragen in tabellen 1 en 2 zijn tegen prijspeil 2014. Hier vindt omrekening 
naar prijspeil 2015 plaats. 



Begr*ing2014, OW bedrijfsvoering r-tsr Nasr r*0rV\berdai raad Per 9B 

Wtefden \Afaercten bsdrijfeoaing 
saLkosten rest buretten gebouwen 

UTGAVB>1 
520200 4̂020 AJaredsering CdadnaerVcusLBsen € 25C0 £ 2500 £ 50 
520200 34360 Aiomtfeaing CndahOLd hatiAaB € 30000 € 10.000 £ 190 
520200 3436B AJomatisering Qxterhoud software £ 325000 € 125000 £ 2340 

520200 34476 AJomatisering Ajtcrröisainaekasten € 1500 £ 1500 £ 30 

520200 34676 AJorraÖsering rvU^tevewsTking £ 17.000 £ 17.030 £ 320 
520200 34722 Aacrreüsenrg CUscurang strEteg.pekettm £ 132000 £ 132030 £ 2470 
520200 34836 A.Jcmïisöing Taefaonkosten € isooo £ ISOOO € 340 

SLtxaae/ € 288003 € 18.000 3X000 € 5730 

520300 34444 IrteiTe zaken ^xmsnVlidrnaascK, deel persen. € IQOOO € 30.030 € 390 
520300 34604 Herrie zaken Ku/papier 3 M=Cs + \aj*fippLetc. € 17.500 £ 17.500 € 330 

520300 34644 Hans zaken Kartotrbahoeften en kantacm-Bchines € 14.852 £ 14862 £ 280 
520300 34656 Heme zaken Verstrekking koffie etc. aan personeel £ a 820 € 9820 £ 380 

520300 34724 Heme zaken CXeige utgawi £ 3370 £ 33X> € 60 
520300 34744 Heme zaken Porti- en barkkosten £ 15000 £ 15000 € 280 

Stftctas/ € £ 1Q030 € 60.552 € 70552 £ 1320 

520400 11018 Pas.zaken Salariskosten £ 2500 € 2500 £ 50 

520400 11Ö70 Ras.zaken BetoïngsdKr./sec. atsktevccrw £ 13.C00 € 13.030 £ 240 
520400 11075 Ras.zaken Ra skeet en ween- werkverkeer £ 36,000 £ 36.030 £ 300 
520400 11150 Pers.zaken HTOJdng W.G A £ 1000- £ 1030- £ 20 

520400 34020 Pas.zaken Cple»dng3rVa_rsLBsen € 46750 £ 46750 £ 880 

520400 34024 Ras.zaken Induct Loopbaan Budga SB € 3500 £ 3500 £ 70 
520400 34025 Pers.zaken Indwd Loopbaan Budget MD € 6000 £ 6000 £ 330 
S20400 34026 Pers.zaken IndwdLcopbaan Budgst BCR kart oer £ 4503 £ 4500 £ 80 
52D400 34027 Pas.zaken IrrivdUxfixai Budget BCR erf € 4.900 £ 450D € 80 
520400 34028 Pas.zaken IndwdLccpbaanBudget BBZ € 5500 £ 5500 £ 100 
520400 34029 Pers.zaken IrrfudLcopbaan Budget FEV £ 5000 € 5030 € 90 
520400 34030 Pas.zaken Genaesktrrig erdazoek/contrde € 6030 € 6030 £ 130 
520400 34060 Pers-zaken Kerstpakketten £ 3900 € 3900 € 70 
520400 34054 Pas-zaken Bijdage persaneelsvaaigng £ 3030 £ 3000 € 60 
520400 34064 Rars.zaken Werjng en selectie £ 3.0C0 £ 3C0D € 60 
520400 34068 Pas.zaken RKJS- en verblijfkosten, sai.adm £ S6S0 £ 5660 € 330 
520400 34069 Pas.zakai Rös-en\erb)ijfek., buten sa'.adn € 1810 € 1810 € 30 
520400 34070 Pas.zaken Kosten lease-auto € 560D € 5630 € 100 
52O4O0 34074 Rars.zaken AbcbeJeid € 5300 € 5300 £ JO0 
520400 34076 Pws.zaken Kasten CR CUSLB etc. £ 3500 £ 3530 € 70 

520400 34461 Pas.zaken Aüezenxan derden £ 9030 £ 9000 £ 170 

520400 60223 PaB.zaken Toev \oarz. Arbeicsk.g r̂e)at/\€rd. € 12000 £ 12O0O € 220 
SUStctael € € J65C60 € - € 165050 € 3090 

520300 31040 Stadserf Benzine en die £ aooo £ 9030 £ 170 
520300 34075 Stadserf Abo, kleding stadsaf e 3130 € 3130 £ 60 

520300 34376 Stadserf OtJerhcud \ervcemriddslen £ 9.C0O £ 9000 £ 370 
520600 34412 Stódserf AanscrraiVandsmaud gereedschap etc. £ 1DC00 £ 1QC00 € 390 

SUWöaaf € € 31130 € 233.000 e 31.130 € 580 

520700 11016 SectcrSB Sa^riskostenSB € 2243® £ 224349 £ 4200 

520700 11017 Sector SB Cafetaiarcdel € 1895 € 1835 £ 40 
520700 11024 SectcrSB SeJariskostenSB, o-eiwak € 2500 € 2500 £ 50 

520700 30000 Sector SB Personeel \ÉTI daden € 9955 € 9955 £ 190 

520700 34052SedcrSB Ba'cringsdlferertiatie £ 350 £ 350 £ 10 

520700 34756SectcrSB Ffepesertatiekosten, cteel personeel £ 5000 £ 5030 £ 90 

520300 11020 Sector MD Salariskosten MD € 635332 £ 635332 £ 31900 

520800 11023 Sector MD Salariskosten MD, cafetaiarrede) £ 6135 £ 6335 € 130 

520300 34052 SedorMD Belcnngsdfferertiaiie € 600 £ 600 £ 10 
520900 11030 Seder BOR SalaiskostenBCR stadskantoor € 568916 € 568916 £ 3O650 
S2O30O 11033SedorBCR Salariskosten BCR, csfetaiarrodsi £ 6,045 £ 6046 £ 330 

520900 11035 SedorBCR Salariskosten BCR stadserf € 380968 £ 380983 £ 7.130 

520900 34052SedorBCR Bslarincsdfferertiatie £ 900 £ 900 £ 20 
621012 11036 Wegen, stralen en p Sdaiskoeten BCR erf, cwawark £ 17.500 £ 17.530 £ 330 
672111 11036 AtóvaWjdsrirge n-SalaiskostenBCR erf, ouawerk £ 1000 € 1000 € 20 
672212 11036 Rdering (geccrrfcirK Sedanskaeten BCR erf, cxerwsrk £ 1503 € 1500 £ 30 
521000 11025 Seder FEV Salariskosten REV € 6635» £ 653540 € 32430 

521000 11029 SedorFEV Salariskosten REV, cafetanarrodel € asoo- £ 8300- £ 160 

521000 30000SedorFEV Personeel \andadai € 85873 € 85873 £ 1610 

521000 34052 Sector FEV Beloningsdfferentiatie £ 550 € 550 £ 10 

521100 11040 Secter BBZ Salaiskosten BBZ € 611162 € 631152 £ 11440 

521100 11042 Sector BBZ Salariskosten BBZ cafetananxJel £ 3000- £ 3000- £ 60 

521100 30000 SedorBBZ Personeel ven derden £ 13518 £ 13.538 £ 250 

521100 34052 SedorBBZ BslcringscMfererliatje £ 550 £ 5S0 £ 3D 
3171.8T5 € 50023 € set» e 3226838 € 6 3 4 » 

Totaal uitgaven € a171.815 € 516203 € 111.552 £ a79SL570 € 71.150 

520300 34000 Sector BCR (pradct Bjcragan in perscneeJstoBten £ 7.810- £ 7.840 £ ISO 
Totaal Irfcomsten € e 7.840- € € 7.840-

ai71.815|€ 50a363| € 111.5S ! l « 1791.7301 £ 71.010 

Tabel 1: Bedrag najaar 2014 
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Door Oudewater berekend bedrag € 3.791730 

Bij: 
-Squit € 25.870 
-Bag € 63.000 
- Mcrcsoft licenties (schatting) € 25.000 
- RexvserkplekkenOuc^ € -
- Salaris - oorrponent periodieken € &000 

€ 133.870 

Te betalen bedrag, prijspeil 2014 € aan eoo 
-NAöarvan salaris € 3182.555 
- Waarvan budget derden € 729.045 

Q/er te dragen voorzi eni ng 
- Voorzieni ng i ndviduete loopbaan 

Tabel 2: Geactualiseerd bedrag, prijspeil 2014 

Bedrag 2014 MJtat ie IVUtatie Bedrag 2015 

Orrrekening naar prijspeil 2CÜ5 
- Salarissen (inschattirTgsalarisstijging) €aw.% PM PM € 3.182.555 
- Derden (IMX) € 729.045 3,75% € 12758 € 741303 
Opgenomen in art 4c in de financiële afspra ker €3.911.600 € 3.904358 

Tabel 3: Bedrag 2014 (tabel 2) omgerekend naar prijspeil 2015 



Erratum 
bij door Stuurgroep WOW  vastgestelde Financiële afspraken (dd. 14-10-2014) 

 
 
In het document “financiële afspraken” is een kennelijke verschrijving opgenomen in de eerste alinea 
van H.1 Inleiding (p.3), waarin wordt ingegaan op artikel 10 lid 1 van de uitvoeringsovereenkomst. 
Voor het woord “andere” moet het woord “nadere” gelezen worden.  
 
De correcte tekst is derhalve: 
 
Deze set van financiële afspraken is opgesteld ten behoeve van de “Samenwerking Oudewater en 
Woerden”. Deze afspraken zijn een nadere uitwerking van wat via de “Kaderstellende 
Dienstverleningovereenkomst Oudewater en Woerden” (DVO) is overeengekomen. Waar deze 
financiële afspraken afwijken van de DVO, moet dit gelezen worden als een nadere invulling van de 
DVO. In ieder geval geldt dit voor de plaats waar de kosten van de dienstverlening zijn geregeld. De 
DVO gaat ervan uit dat de kosten van de dienstverlening in de uitvoeringsovereenkomsten worden 
opgenomen (artikel 10 lid 1). Partijen zijn zich ervan bewust dat met deze financiële afspraken een 
nadere invulling wordt gegeven aan de formulering in de DVO. Naar inhoud is hierin echter geen 
verschil. Zowel de uitvoeringsovereenkomsten als deze financiële afspraken zijn integraal voorwerp 
van de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 van de DVO. 
 
NB: de afwijkende tekst is hierboven blauw gekleurd. 
 
 


