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Openbaar Ja
Onderwerp

Afspraken over de financiële eonsequenties voor de deelnemers indien in de
loop van het jaar blijkt dat de omvang van de werkzaamheden afwijkt van het
individuele uitvoeringsprogramma van die deelnemer.

Gevraagd besluit:

•

In te stemmen met de voorgestelde afspraken.

Inleiding

In het DB van 28 september jl. zijn afspraken gemaakt over het te volgen proces
voor het opstellen van de definitieve jaarprogramma's 2016 & 2017 en de wijze
waarop de financiële gevolgen van de lokale prioriteiten verwerkt worden.
Daarnaast is afgesproken dat er een memo wordt gemaakt met een voorstel
wanneer er wordt overgegaan tot financiële verrekening bij substantiële
afwijkingen.

Motivatie

In de loop van het jaar zal blijken dat de werkelijke omvang van de
werkzaamheden nooit geheelovereenkomt met het individuele
uitvoeringsprogramma van een opdrachtgever, zoals verwerkt in het
vastgestelde jaarprogramma van de RUD.
Wij stellen voor om afwijkingen op het uitvoeringsprogramma van een
opdrachtgever binnen een bepaalde bandbreedte niet te gaan verrekenen om
extra administratieve lasten zo veel mogelijk te voorkomen.
Ons voorstel is om niet tot verrekening over te gaan indien wordt voldaan aan
de volgende randvoorwaarden:
• De afwijking(en) van de produktie kunnen binnen de bezetting
(capaciteit en deskundigheid) worden opgevangen én
• De financiële afwijking( en) kunnen binnen de begroting worden
opgevangen én
• De financiële afwijking per opdrachtgever is kleiner dan 25% van de
jaarbijdrage, met een maximum van € 100.000,-.
De eventuele verrekening per opdrachtgever wordt bepaald op basis van de
jaarrekening of eerder als daarvoor aanleiding is.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal wei over
worden gegaan tot verrekening. Hierbij wordt het uurtarief uit de begroting

2016 gehanteerd.
Voor extra opdrachten die niet in het uitvoeringsprogramma van een
opdrachtgever zijn opgenomen, worden vooraf afspraken gemaakt over de
bijdrage.
Na het eerste jaar zal deze werkwijze geëvalueerd worden.
communicatie

besluit:

Via de openbare besluitenlijst van het algemeen bestuur.

