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VVD Categorie B - 19304 -1 schriftelijk Bladzijde 32 Verbetering openbaar groen

Voor de kap van 9 platanen aan de Kruispoort en de herplant van deze 9 bomen wordt 

een bedrag van € 81.000 uitgetrokken. Graag ontvang ik een specificatie van deze kosten, 

gespecificeerd naar kosten van de kap en de afvoer van de “oude” platanen, de kosten 

van het adviesbureau welke een herplantplan gaat maken, en de kosten van aanschaf en 

planten van de “nieuwe” bomen. Zijn de kosten ad € 81.000 inclusief of exclusief btw. Als 

deze kosten exclusief btw zijn, wat is daar dan de reden van? Als deze kosten exclusief 

btw zijn, wordt deze btw dan terug ontvangen? En als deze btw niet wordt terug 

ontvangen, waarom wordt dit bedrag dan exclusief btw vermeld, en waar kunnen wij het 

bedrag aan btw dan terug vinden in de tussenrapportage?

KK IO Zie bijlage kostenspecificatie Kruispoort.

De kosten zijn exclusief BTW. De reden dat het bedrag exclusief BTW wordt vemeldt is dat deze kosten onder het BTW-compensatiefonds vallen. 

Dit is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten worden gecompenseerd voor een belangrijk deel van de door hen betaalde 

omzetbelasting (btw). 

Als gemeenten diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot bedrijven kunnen zij die btw niet terugvorderen 

van de Belastingdienst. Extern ingekochte diensten zijn daarom al snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 kunnen 

gemeenten met het btw-compensatiefonds (grotendeels) de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Door de instelling van 

het btw-compensatiefonds wordt een aantal knelpunten die uit de btw-wetgeving voortvloeien, opgelost.

VVD Categorie B - 19304 -2 schriftelijk Bladzijde 53 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer € 15.500

Voor de kosten van een (in)formateur wordt een bedrag van € 15.500 vermeld, waarbij 

wordt vermeld dat dit bedrag exclusief 21% b.t.w. is. Wat is de reden dat dit bedrag 

exclusief b.t.w. wordt vermeld? Wordt van het bedrag aan b.t.w. ad € 3.255 iets terug 

ontvangen van de Belastingdienst? Zo neen, wat is dan de reden om dit bedrag exclusief 

b.t.w. te vermelden. Zo neen, waar kan ik dan de bedrag(en) aan b.t.w. in de 

KK IO De kosten vallen onder het BTW-compensatiefonds. Voor verder uitleg zie antwoord vraag Categorie B - 19304 -1

b.t.w. te vermelden. Zo neen, waar kan ik dan de bedrag(en) aan b.t.w. in de 

tussenrapportage terug vinden?

VVD Categorie B - 19304 -3 schriftelijk Bladzijde 5 reserve Transitie Organisatie

Frictiekosten a.g.v. strategisch P-beleid: Frictiekosten a.g.v. strategisch P-beleid: Frictiekosten a.g.v. strategisch P-beleid: Frictiekosten a.g.v. strategisch P-beleid: In totaal wordt € 680.750 vermeld, verdeeld 

over de jaren 2019 tot en met 2023. Graag ontvang ik, gespecificeerd per jaar, een 

berekening en specificatie van deze kosten, gespecificeerd naar het aantal personen en 

het bedrag per persoon, dit alles uiteraard anoniem, en, mits aanwezig, een specificatie 

van de overige kosten welke in deze post zijn opgenomen.

KK IO Zie bijlage 2 Frictiekosten agv stategisch P-Beleid.

VVD Categorie B - 19304 -4 schriftelijk Bladzijde 5 reserve Transitie Organisatie

Incidentele knelpunten organisatie:Incidentele knelpunten organisatie:Incidentele knelpunten organisatie:Incidentele knelpunten organisatie: In totaal wordt € 351.500 vermeld, verdeeld over de 

jaren 2019 en 2020. Graag ontvang ik, gespecificeerd per jaar, een berekening en 

specificatie van deze kosten, gespecificeerd naar het aantal personen en het bedrag per 

persoon, dit alles uiteraard anoniem, en, mits aanwezig, een specificatie van de overige 

kosten welke in deze post zijn opgenomen. Graag ontvang ik Uw motivatie waarom er 

voor deze post in de jaren 2021, 2022 en 2023 niets opgenomen.

KK IO Zie bijlage 3 Incidentele knelpunten. 

Deze knelpunten zijn tijdelijk van aard. Na 2020 worden deze opgelost in de werkzaamheden van de formatieuitbreidingen van verschillende 

afdelingen.

VVD Categorie B - 19304 -5 schriftelijk Bladzijde 5 reserve Transitie Organisatie

Vitaliteitsregeling:Vitaliteitsregeling:Vitaliteitsregeling:Vitaliteitsregeling: In totaal wordt € 370.000 vermeld, verdeeld over de jaren 2019 tot en 

met 2023. Graag ontvang ik, gespecificeerd per jaar, een berekening en specificatie van 

KK IO De vitaliteitsregeling van de gemeente steenbergen 2020-2021 is nog in de maak . De doelstelling is om deze per 1-1-2020 in werking te laten 

treden. 

We hebben een inschatting gemaakt van het aantal medewerkers die mogelijk zullen deelnemen, in totaal 49 medewerkers. Hierop zijn met 2023. Graag ontvang ik, gespecificeerd per jaar, een berekening en specificatie van 

deze kosten, gespecificeerd naar het aantal personen en het bedrag per persoon, dit alles 

uiteraard anoniem, en, mits aanwezig, een specificatie van de overige kosten welke in 

deze post zijn opgenomen. Tevens wordt aangegeven dat de mate van deelname aan 

deze vitaliteitsregeling onbekend is. Graag ontvang ik de maximumpositie van de kosten 

van deze vitaliteitsregeling, zijnde de kosten indien iedereen die aan deze 

vitaliteitsregeling deel mag nemen, ook daadwerkelijk aan deze vitaliteitsregeling deel zou 

nemen.

We hebben een inschatting gemaakt van het aantal medewerkers die mogelijk zullen deelnemen, in totaal 49 medewerkers. Hierop zijn 

aannames (totaal € 370.000, verdeelt in de jaren 2020 t/m 2023) meegenomen die in de perspectiefnota 2020 in de Reserve Transitie Organisatie 

op pagina 48 staan vermeldt. Gedurende het jaar zijn we uitgegaan van het scenario 60% werken -80% salaris -100% pensioen, waarbij de 

vrijgevallen fte's voor 80% worden herbezet tegen 15% lagere loonkosten, uitgaande dat nieuwe (jongere) medewerkers in de regel goedkoper 

zijn. Dit scenario is middels de rekentool van  een onafhankelijk pensioen- en mobiliteitsadviesbureau (ProAmbt) doorgerekend en zal als alle 

medewerkers gebruik maken van de vitaliteitsregeling maximaal €449.000 kosten. 

VVD Categorie B - 19304 -6 schriftelijk Bladzijde 5 reserve Transitie Organisatie

Overbrugging transitieperiode:Overbrugging transitieperiode:Overbrugging transitieperiode:Overbrugging transitieperiode: In totaal wordt € 529.000 vermeld, verdeeld over de jaren 

2019 tot en met 2023. Graag ontvang ik, gespecificeerd per jaar, een berekening en 

specificatie van deze kosten, gespecificeerd naar het aantal personen en het bedrag per 

persoon, dit alles uiteraard anoniem, en, mits aanwezig, een specificatie van de overige 

kosten welke in deze post zijn opgenomen. Waarom is er onder deze post voor het jaar 

2023 niets vermeld?

KK IO Zoals in de perspectiefnota 2020 op pagina 48 staat beschreven, is de transitie een omvangrijk proces. Deze periode loopt van 2019-2023. Om 

uiteindelijk op een structureel niveau van de meerkosten uit te komen (€ 316.000) is in de jaren 2020-2023 een overbrugging noodzakelijk van € 

172.000 (2020), € 263.500 (2021) en € 93.500 (2022). In 2023, bij het afronden van de transitie, is deze overbrugging niet meer noodzakelijk.

VVD Categorie B - 19304 -7 schriftelijk Bladzijde 5 reserve Transitie Organisatie

Stelpost niet voorziene frictie:Stelpost niet voorziene frictie:Stelpost niet voorziene frictie:Stelpost niet voorziene frictie: In totaal wordt € 150.000 vermeld, verdeeld over de jaren 

2020 tot en met 2022. Graag ontvang ik per jaar een uitleg inzake de grondslagen waarop 

deze stelpost is gebaseerd. Waarom is er onder deze post voor het jaar 2023 niets 

vermeld?

KK IO Zoals in de perspectiefnota 2020 op pagina 48 staat beschreven, kunnen gedurende de transitieperiode situaties voordoen waarin we niet hebben 

voorzien bij het ramen van de kosten. OM op dat moment toch te kunnen handelen is er een stelpost opgenomen van in totaal € 150.000, 

verdeeld over 2020, 2021 en 2022. Mocht deze stelpost niet (volledig) benut worden, dan zal het restant in de bestemmingsreserve blijven.

VVD Categorie B - 19304 -8 schriftelijk Bladzijde 5 reserve Transitie Organisatie

Projectkosten begeleidingProjectkosten begeleidingProjectkosten begeleidingProjectkosten begeleiding In totaal wordt € 180.000 vermeld, verdeeld over de jaren 

2020, 2021 en 2022. Wie wordt de begeleider in deze transitie? Waarop zijn de kosten ad 

€ 60.000 voor de jaren 2020, 2021 en 2022 gebaseerd? Is er in het jaar 2023 geen 

begeleiding nodig, en zo neen, waarom niet? Wat is er in de jaren 2017 en 2018 al 

uitgegeven aan advies- en begeleidingskosten van deze transitie, graag gespecificeerd 

naar adviseur en kosten?

KK IO Zoals in de perspectiefnota 2020 op pagina 48 staat beschreven, is voor begeleiding van het project Transitie Organisatie geen capaciteit in huis. 

Er zal dan tijdelijke capaciteit moeten worden ingehuurd (0,8-1,0 fte, € 60.000 per jaar) om deze begeleiding vanaf 2020 tot 2022 in goede banen 

te begeleiden. Verwacht wordt dat de begeleiding van het project uiterlijk eind 2022 afgerond zal zijn.

Voor de specificatie van de kosten transitie 2017/2018 zie bijlage 4 budget organisatieontwikkeling 2017 en 2018.
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VVD Categorie B - 19304 -9 schriftelijk Volgens bijgevoegde presentatie bedraagt de structurele extra last van de begroting na 

transitie in de periode 2019-2023 € 316.000. Volgens genoemde presentatie worden de 

overige meerkosten van de vaste formatie opgebouwd na transitie gedekt uit de besparing 

op advies- en overige kosten en de externe inhuur.

Is het startpunt van Uw transitie 1 januari 2019 en zo ja, betreft de nulmeting van de 

kosten van de vaste formatie dan de kosten van de vaste formatie zoals opgenomen in de 

jaarrekening 2018?

Zo ja, wat zijn dan de kosten van de vaste formatie zoals opgenomen in deze nulmeting?

Zo ja, wat zijn de kosten volgens de nulmeting van de kosten waarop wordt bespaard, hoe 

hoog zijn deze kosten bij aanvang van de transitie, zijnde de kosten zoals opgenomen in 

de jaarrekening 2018 (inverdieneffecten, af te bouwen advieskosten, overige kosten en 

inhuurbudgetten en dergelijke).

Zo neen, wat is dan wel het startpunt van Uw transitie en hoe liggen dan de antwoorden 

op bovenstaande vragen?

Hoe hoog zijn de door U geprognotiseerde kosten van de vaste formatie na de 

transitieperiode 2019-2023?

Hoe hoog zijn de door U geprognotiseerde kosten van advies, overige kosten en inhuur na 

de transitieperiode 2019-2023?

KK IO Deze vragen behoren tot de technische vragen van de meerjarenbegroting 2020 en zal daar samen met de andere technische vragen uiterlijk 

morgen beantwoord worden.

de transitieperiode 2019-2023?
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