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BIJLAGE 3: INTERVIEW FUSIEGEMEENTE GOOISE MEREN
Datum: 29-10-2015
1. Met wie hebben we te maken?
Achtergrond Dhr. A. Kraaijenzank:
Dhr. Kraaijenzank is hedendaags werkzaam bij BMC en als interim hoofd financiën gedetacheerd bij
de gemeente Bussum.
BMC is de grootste detacheerder op de gemeentelijke markt en daar werken circa 1000 mensen.
90% daarvan heeft een opdracht of een ander verband bij/met een gemeente op eigenlijk alle
gebieden behalve de buitendienst.
De carrière van Dhr. Kraaijenzank is als volgt:
16 jaar werkzaam bij BMC.
18 jaar werkzaam geweest bij gemeente Brummen.
9 jaar werkzaam geweest bij gemeente Eibergen.
43 jaar in het totaal actief in de gemeentelijke financiën.
Dhr. Kraaijenzank heeft meerdere fusies meegemaakt waaronder de fusie van de gemeente
Stichtse Vecht, bestaande uit Maarssen, Breukelen en Loenen. Hij was in die tijd werkzaam voor de
gemeente Maarssen.
Dhr. Kraaijenzank heeft de methodiek die hij heeft ontworpen voor Stichtse Vecht ook toegepast
op de nu fuserende gemeente Gooise Meren. Wat er voornamelijk uit zijn ontwerp kwam is dat de
kostentoerekeningsmethode werd versimpeld. Dhr. Kraaijenzank heeft daartoe zelf een Excel
model ontwikkeld die ons is toegezonden.
2. Hoe is het fusietraject verlopen met betrekking tot het bepalen van de
kostentoerekeningswijze?
Naar aanleiding van de fusie naar de gemeente Gooise Meren hebben de drie oorspronkelijke
gemeenten een stadsnota opgesteld. Hierin zijn afspraken opgenomen, zodat er geen
onduidelijkheden zijn ontstaan ten aanzien van de veranderingen die op zouden treden tijdens het
fusietraject. Hierin is ook de kostentoerekeningsmethode opgenomen. Specifiek hierover wordt de
burger ingelicht dat er mogelijke veranderingen gaan plaatsvinden omtrent de prijzen van
producten.
3. Welke voorwaarden hebben de gemeenten vooraf gesteld waaraan de nieuwe
kostentoerekeningswijze aan moest voldoen en waarom?
De methode moest gemakkelijker en transparanter zijn. Men wil onder andere niet zoveel
administratieve handelingen meer. Die gedachte leefde over het algemeen bij alle drie de
voorgaande gemeenten. Verder zijn er geen specifieke voorwaarden gesteld aan de
kostentoerekeningsmethode voor Gooise Meren.
4. In hoeverre heeft de gemeente Gooise Meren rekening gehouden (of kunnen
houden) met de nieuwe regelgeving van het BBV?
De regelgeving dat alle kosten moesten worden toegerekend aan alle producten is afkomstig uit
het BBI (regelgeving uit de jaren 80). Dat werd eigenlijk alleen maar gedaan om alles precies tot in
details door te berekenen aan zijn bestemming om zo tot de precieze kostprijs te komen. Het is
volgens Dhr. Kraaijenzank goed dat er vernieuwing komt, omdat de oude insteek achterhaald is,
maar wat hem betreft is de commissie BBV wat doorgeslagen door te zegen dat overhead in een
los programma moet worden opgenomen. Daarnaast is het begrip overhead volgens Dhr.
Kraaijenzank niet voldoende gespecificeerd. Er is geen uniform begrip waardoor iedere gemeente
andere overheadkosten kan hebben, aldus Dhr. Kraaijenzank. Neem de gemeentewerf: is dit wel of
geen overhead? Voor de buitendienst is de werf wel overhead, maar het levert ook een soort
product. Men kan de werf in eigen beheer hebben of uitbesteden. Bij de uitbestede werf worden
alleen de kosten van de factuur gerekend en in eigen beheer wordt de overhead gescheiden, dus
moet die wel gescheiden worden of niet? Wat betekent dit dan voor de vergelijkbaarheid?
Overhead moet volgens Dhr. Kraaijenzank op een gedetailleerd niveau gedefinieerd worden in
plaats van de definitie die nu is toegekend aan overhead die te lezen is in bijlage 2.
5. Welke kostenstructuur wordt er op dit moment gebruikt? programma
indeling/hoofdfunctie indeling (Iv3?)
De gemeente Gooise meren hanteert 8 programma’s + een programma algemene
dekkingsmiddelen. Iv3 is niet leidend, maar het verschilt niet gek veel van de gebruikte indeling.
Gemeenten zijn volgens Dhr. Kraaijenzank niet erg geïnteresseerd in de IV3. Echter vindt Dhr.
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Kraaijenzank de bewering door Depla stellig: De gemeenten pleuren de kosten maar ergens neer.
Dat is volgens hem zeker niet zo. Gemeenten doen zeker hun best om de kosten op een getrouwe
manier weer te geven en aan te leveren, ook op basis van het Iv3.
6. Welke kostentoerekeningsmethode wordt er nu gehanteerd en waarom?
Op het moment dat alles gedetailleerd wordt, werpt men een schijnwerkelijkheid op. Daarom
beperkt de gemeente Gooise Meren haar kostentoerekening tot productniveau en gaat nooit lager
toerekenen. Allereerst worden de gemiddelde salariskosten per afdeling berekend, waarbij het
salaris van de leidinggevende in de salariskosten van elke FTE van de afdeling is verwerkt.
Vervolgens worden de salariskosten verdeeld over externe en interne producten op basis van de
hoeveelheid FTE die er aan een bepaald product wordt gewerkt. Het totaal van de kosten die op de
interne producten zijn toegerekend vormen in het totaal een post overhead. Ter berekening wordt
alle overhead op 1 hoop gegooid en 20% (verzonnen percentage, maar net hoe het wordt
onderbouwd) wordt toegerekend aan het bestuur / politieke organisatie. De overige 80% wordt
verdeeld aan alle producten, maar op een hoog aggregatieniveau. Bijvoorbeeld aan
documentenzaken, maar niet naar paspoorten, rijbewijzen en andere onderliggende specificaties.
Een leidinggevende is directe overhead/direct toerekenbaar. Deze komt dus ook niet op de grote
hoop overhead die uiteindelijk over alles wordt verdeeld. De kosten worden vervolgens
toegerekend aan het personeel, waarbij verschil gemaakt wordt tussen binnen en buitendienst. Er
wordt voor slechts voor 1/5de ten opzichte van een normale FTE (100%) aan overhead aan mensen
van de buitendienst toegerekend. Dit komt doordat men van mening is dat een personeelslid van
de buitendienst in feite minder belast is met de overhead.
7. Hoe worden dan de maximaal kostendekkende producten verantwoord?
Het model gemaakt door Dhr. Kraaijenzank is niet toereikend voor kostprijsberekeningen. De prijs
wordt dan gemeten op basis van werkelijke tijd die wordt gemeten. Dat kan dan één keer worden
gemeten. Het proces moet een keer worden beschreven in plaats van dat er tijd wordt geschreven.
De beschrijving dient met een bepaald interval nogmaals te worden uitgevoerd om de beschrijving
up-to-date en nauwkeurig te houden. Door middel van het in kaart brengen van de processen
kunnen vervolgens de kosten worden beheerst en hierop worden gestuurd, door middel van het
aanpakken van die processen. Er wordt ook niet per werknemer berekend wat een product kost,
maar dit wordt berekend door het gebruiken van een gemiddeld uurtarief per afdeling. Door het
meten van de processen die de maximaal kostendekkende producten doorlopen worde de kosten
per product verantwoord.
8. Hoe wordt de overhead verantwoord?
De toelichting/definitie van overhead wordt in een aparte paragraaf in de begroting gezet.
9. Welke verdeelsleutels worden er gehanteerd?
Er is slechts 1 verdeelsleutel en dat is: ‘FTE’.
10. Op welke wijze worden de kapitaallasten doorbelast en gepresenteerd?
Er is momenteel een positief saldo op rentetoerekening (3.000.000) wat erop neerkomt dat er
meer rente wordt toegerekend dan dat er werkelijk aan kosten zijn. Er wordt over het algemeen
een opslag van 0,5 tot 1% berekend op het werkelijke gemiddelde percentage. Het werkelijke
gemiddelde percentage bedraagt 3,5% over het vreemd vermogen. De rente vervolgens berekend
over het totaal van de balans, wat nog eens leidt tot een positief resultaat, op het eigen vermogen.
De berekening:
Vreemd vermogen
110mln
3,5%(werkelijke rente) + 0,5%(opslag) = 4,4mln (rentekosten)
Werkelijk rentekosten 3,5% = 3,85mln
Resultaat aan rentekosten = 0,55mln (4,4mln – 3,85mln)
Eigen vermogen
50mln
3,5% (rekenrente) + 0,5% (opslag) = 2mln (rente over eigen vermogen)
Totaal vermogen
160mln
4% = 6,4mln (toegerekende rentekosten)
Resultaat (saldo)= 6,4mln – 3,85mln = 2,55mln positief
Om op een saldo van 0 uit te komen in plaats van 2,55 miljoen plus, volstaat een
toerekenpercentage over het totale vermogen van 3,85 / 160 × 100% = 2,4%. Er is toch gekozen
voor de oude methode waarbij er een bepaald omslagpercentage wordt bepaald waarvan het saldo
terugkomt in het programma algemene dekkingsmiddelen, omdat er anders een tekort ontstaat in
de begroting. Een verlaging van het rentepercentage heeft grote effecten op de kostendekkende
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producten. Stel: Riolering is 50 miljoen in de begroting en is kostendekkend. Wanneer er niet met
4% maar met 2,4% wordt toegerekend scheelt dat €800.000 aan opbrengsten die niet via riolering
kunnen worden teruggevraagd.
11. Maakt de gemeente Gooise Meren gebruik van urenverantwoording en waarom,
zo ja op wat voor manier en hoe vaak wordt dit gemeten?
Uren schrijven is volgens Dhr. Kraaijenzank een achterhaald fenomeen. Wanneer er tijd wordt
geschreven gebeurt het niet secuur, waardoor het beoogde getrouwe beeld eigenlijk niet meer zo
getrouw is. Voorbeeld gemeente X: 20% is bij met uren schrijven en 30% loopt achter. De andere
50% is er nog niet eens mee begonnen aan het einde van het jaar. Het enige wat het oplevert is
discussie. Liever feitelijke uren meten dan tijdschrijven.
12. Zijn de totale kosten van de kostendragers en kostprijzen veel af gaan wijken in
vergelijking met de situatie voor de fusie en zo ja, hoe is men hiermee
omgegaan?
Er is geen discussiepunt van gemaakt dat de kostprijzen gaan veranderen. Het werkt niet wanneer
men een kostentoerekening wil opstellen die anders is, maar toch moet lijken op de voorgaande
methode. Eigenlijk is er ook geen ontkomen aan dat er veranderingen plaatsvinden in de totale
kosten, wanneer men een geheel andere methode ontwerpt. Wanneer men dus zegt dat er een
nieuwe methodiek ontwerpen wordt waar drie hele verschillende methodieken aan elkaar
voorafgingen en dan het resultaat van die nieuwe methodiek overeen moet komen met de
resultaten gecombineerd uit die oude technieken, dan komt er een gedrocht van een
kostentoerekeningsmethodiek uit.
Bij de gemeente Gooise Meren is er in de stadsnota opgenomen dat er een effect gaat optreden
dan wel positief dan wel negatief en dat dit effect maar geaccepteerd moet worden en de begroting
hierop aangepast dient te worden en niet op basis van het effect de methode aangepast moet
worden. Wanneer men vindt dat de uitkomsten van oude en de nieuwe methodiek te veel afwijken,
kan er ook een implementatieplan maken om de effecten van de andere methode te dempen. Er
wordt dan in een aantal jaren naar de nieuwe methodiek toegewerkt.
13. Tegen welke problemen loopt de gemeente Gooise Meren op dit moment aan en
zijn er dingen die achteraf misschien anders aangepakt hadden kunnen worden of
overige zaken?
Er is wel een handigheidje waar nu gebruik van wordt gemaakt. Men kan er namelijk voor kiezen
om haar producten niet op maximaal kostendekkend te zetten, zodat die producten haar
instrument worden in plaats van de OZB. Die wordt vooral als melkkoe gezien door zowel de
burger als de gemeenteraad, omdat deze eigenlijk al nergens op gebaseerd is. Men kan dus de
OZB redelijk stabiel laten en meer sturen met de prijzen van de maximaal kostendekkende
producten.
De bouwleges waren ook redelijk lastig te bepalen voor Gooise Meren. Bussum heeft namelijk ook
een teruglopend aantal aanvragen op dit vlak. Dat wil zeggen dat de kostprijs hiervan eigenlijk
omhoog gaat. In het totaal wil de gemeente dit graag kostendekkend hebben. Echter lijkt het
onredelijk om voor een kleine en een grote aanvraag hetzelfde bedrag te vragen. Het is dus
belangrijk om goed te wegen hoeveel en op welke basis er dan een vergoeding wordt gevraagd,
zodat de bouwleges niet meer maar ook niet veel minder dan kostendekkend uitvallen.
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BIJLAGE 4: INTERVIEW GEMEENTE BARNEVELD
Datum: 06-11-2015
1. Met wie hebben we te maken?
Hilko de Boer: Dhr. de Boer is strategisch financieel adviseur gedurende 5 jaar bij gemeente
Barneveld. Hiervoor is hij in het bedrijfsleven actief geweest, vooral op financiële en personele
zaken. Een voorbeeld hiervan is Adecco uitzendbureaus. Voorheen was hij werkzaam bij een
detacheringsbureau wat is overgenomen door een beursgenoteerd bedrijf, wat weer overgenomen
werd door Adecco. Dat was eigenlijk niet de organisatie waar hij zich lekker in voelde. Hij wilde
ervaring op gaan doen in de non-profit sector. Tijdens sollicitaties heeft hij veel afwijzingen
gekregen, omdat er veel om ervaring in de branche werd gevraagd. Bij de gemeente Barneveld
was dat niet het geval, maar wilde men juist een frisse blik inbrengen.
Naast dat Dhr. de Boer werkzaam is voor de gemeente Barneveld is hij ZZP’er en geeft hij
workshops en trainingen bij gemeenten voornamelijk op het gebied van planning en control.
Daarbij was Hilko betrokken bij het advies van Depla, wat als basis diende voor de vernieuwing van
het BBV.
2. In hoeverre houdt de gemeente Barneveld zich nu bezig met het ontwikkelen van
de kostentoerekeningsmethode?
De kostenstructuur is compleet opnieuw ontworpen in gemeente Barneveld. Er zijn 4 programma’s
opgesteld welke verder zijn opgesplitst in producten. Deze indeling is vanuit een vooraf bepaalde
missie en visie opgesteld. Het traject van het opstellen van de nieuwe indeling en
kostentoerekening heeft in samenwerking met de raad plaatsgevonden. Verder is Dhr. de Boer
ervan overtuigd dat als je als organisatie wil veranderen moet intern wel de visie daartoe zijn,
anders heeft het geen zin.
3. Hoe is de gemeente Barneveld begonnen met de vernieuwing / wat is de insteek
ervan? Hoe is dit aangepakt?
Als eerste kunnen er een aantal vragen worden gesteld. Waarom is er een begroting die zo groot
is? Kan deze niet kleiner worden gemaakt? Identificeer wat de klant er nu eigenlijk mee wil.
Identificeer daarbij dus je klant, voor wie doe je het? Realiseer je waarom je iets doet en wat je er
nu eigenlijk mee doet. De interne doorbelastingen worden er vaak weer uitgehaald, omdat burgers,
maar ook de managers er toch niets mee kunnen. Daardoor kunnen de managers zich gaan
verschuilen achter die doorbelasting wanneer er verschillen optreden die ze niet uit kunnen leggen.
Als men stopt met interne doorbelastingen wordt het transparanter en kunnen managers dus
verantwoording afleggen over de dingen waar ze daadwerkelijk invloed op uit kunnen oefenen.
Dit heeft er uiteindelijk dus toe geleid dat er gewoon niet meer wordt toegerekend. Dingen als de
kostenverdeelstaat en kostenverdeling worden door Hilko namelijk allemaal beschouwd als intern
gedoe / intern geneuzel. Ambtenaren zijn er veel tijd mee kwijt, maar onder aan de streep levert
het geen cent op. De burger is eigenlijk je klant, maar voor haar levert het geen cent op. Het idee
om ermee te stoppen moest echter wel voldoende draagvlak hebben binnen de organisatie. In
Barneveld worden dus ook geen kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen gebruikt.
Om verandering te bewerkstelligen dient men eerst de juiste mensen aan boord te hebben of te
krijgen. Mensen met veel ervaring zijn vaak niet de mensen die zeggen dat men moet stoppen met
het toerekenen van kosten. Dit zijn wel de personen die zeggen dat er verandering in moet
plaatsvinden en willen vernieuwen en vereenvoudigen. Dat wil zeggen dat er mensen van buiten de
branche nodig zijn die er met een frisse blik in kunnen stappen.
Hoe het dan vormgegeven moest worden hing af van het antwoord op nog meer vragen. Zo kan er
de vraag gesteld worden hoe de directeur van de gemeente, los van alles wat er allemaal kan en
mag, gerapporteerd wil krijgen. Het antwoord volgens Dhr. de Boer was dat er moet gerapporteerd
moet kunnen worden op slechts één a-4. Als er meer voor nodig is, dan is er wat aan de hand.
4. Zijn er nog meer vernieuwingen in de gemeente Barneveld doorgevoerd de
afgelopen jaren?
Barneveld is de eerste gemeente met een winst- en verliesrekening. Dat is nuttige stuurinformatie.
Hier is te zien wat de grootste kostenposten zijn van de gemeente. Zo kunnen deze goed in de
gaten worden gehouden en kan er worden gestuurd op die kosten.
5. Wat ervaart de gemeente Barneveld als zwakke punten uit de oude systematiek?
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Wat Dhr. de Boer terugziet in andere gemeenten die nog een verouderde systematiek gebruiken is
dat de winstgedachte niet leeft. De vraag ‘wat levert het op’ speelt juist een grote rol en de
gemeente Barneveld. Bij deze gemeenten maken managers liever hun budget op. Men wil niet met
minder budget moeten werken het volgende jaar. Dit is schadelijk voor de efficiency en dus het
resultaat van de gemeente.
Het is op sommige punten meetbaar hoe complex een gemeentelijke administratie is ingericht. De
berekening is dan, FCL × ECL is aantal mogelijke combinaties. Barneveld heeft er 270.000, wat
meevalt volgens Dhr. de Boer. Bij sommige gemeenten zijn dit er 400.000 á 500.000 en in een
enkele gemeente boven de 32.000.000, omdat die ook een taak gebruiken, een derde dimensie.
Hoe meer van deze combinaties er mogelijk zijn, hoe ingewikkelder de administratie. Gemeenten
die dus nooit haar ECL en FCL bestand opschonen maken het zichzelf dus veel te moeilijk en
kunnen in haar eigen administratie verstrikt raken.
6. In hoeverre heeft de gemeente Barneveld al rekening gehouden (of kunnen
houden) met de nieuwe regelgeving van het BBV?
De vernieuwing in het BBV is eigenlijk al zo goed als geïmplementeerd. De ideeën die de gemeente
Barneveld toen al had in 2013, zijn nu min of meer overgenomen door de wijziging. Door hiervoor
eerst het BBV goed te bestuderen is de gemeente Barneveld erachter gekomen dat het BBV heel
breed geïmplementeerd kan worden en dat er eigenlijk maar een klein aantal dingen echt helemaal
vast liggen. De rest is dus vrij te interpreteren. Die vrijheid heeft de gemeente Barneveld
geprobeerd zo goed mogelijk te gebruiken.
7. Welke kostenstructuur wordt er op dit moment gebruikt? (Iv3 /
programmaniveau?)
IV3 is niet belangrijk en zeker niet leidend. Intern wordt IV3 zelfs helemaal niet gebruikt. Is een
verplichting vanuit het CBS, maar uit ervaring van Dhr. de Boer doen gemeenten verder helemaal
niets met IV3. Het moet naar zijn mening zeker niet leidend zijn voor je interne en
programmastructuur.
8. Welke kostentoerekeningsmethode wordt er nu gehanteerd en waarom?
De kostentoerekening gebeurt extracomptabel. Dat betekent dat de benodigde kostprijzen van
onder andere de kostendekkende producten buiten de boekhouding om worden berekend en
verantwoord. Deze verantwoording staat opgenomen in de begroting onder paragraaf 1 lokale
heffingen.
Ter berekening wordt er 50% (vast percentage) als opslag op de salariskosten berekend. Deze
wordt vastgesteld door de raad. Hoe wordt die 50% dan verantwoord? “Het is in de gemeente
Barneveld transparant hoeveel overhead en rente overal in zit. Daar kan de burger wat van vinden
en allerlei rechtszaken instellen, maar ja het is vastgesteld door de raad, dus wat wilt u nog meer?”
Luidt het antwoord van Dhr. de Boer. Hij vult aan: “Het kan dus ook uit een kostenverdeelstaat
komen waarvan iedereen weet dat deze niet klopt”. Er zou vanuit de optiek van Dhr. de Boer een
percentage vastgesteld moeten worden door de centrale overheid ten behoeve van de
overheadskosten van alle gemeenten. Eenvoudiger kan niet. Dat zou een hoop gedonder en gedoe
schelen, plus komt het ten goede aan de vergelijkbaarheid. Alle kosten die rechtstreeks aan de
producten toegerekend kunnen worden, worden daadwerkelijk aan die producten toegerekend. De
kosten die vervolgens overblijven komen op een aparte post overhead te staan. Om dit te
realiseren zijn er geen kostenplaatsen meer nodig. De informatie die wordt verkregen van de
kostenplaatsen wordt nagenoeg niet gebruikt.
Interessanter is bijvoorbeeld om te weten is wat het brandstofverbruik is en zo te kunnen zien wie
of welk voertuig er veel brandstofkosten veroorzaakt. Dat is nuttige stuurinformatie die niet
vergaard wordt middels (hulp)kostenplaatsen, maar bijvoorbeeld met behulp van een tankpas.
Voor de onverdeelde overhead hanteert de gemeente Barneveld een apart programma overhead.
Daar zijn alle overheadkosten in opgenomen.
Dan komen de kosten van de overheadafdelingen waarvan 1 salaris slechts verdeeld wordt over
maximaal 5 producten. Er wordt bij meer producten volgens Dhr. de Boer een schijnwerkelijkheid
opgeworpen. Die precisie bestaat niet volgens hem. Dan is het ook niet meer eenvoudig.
Voorwaarde is daarbij dat wanneer er wordt toegerekend aan een product, dat dit voor ten minste
10% gebeurt. 95 is bijvoorbeeld 100 procent. Denk niet in procenten, maar in 10 procenten.
Deze methode wordt tevens al sinds 2013 gebruikt door de gemeente Barneveld.
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9. Hoe kan men ondervangen dat wanneer gemeenten op deze manier toerekenen
en allemaal eenzelfde percentage toerekenen dat er zich dan verschillen vormen,
omdat de ene gemeente meer uitbesteed dan de andere?
Verschil in omvang van de overhead tussen gemeenten blijf je altijd houden volgens Hilko. Laat die
vergelijkbaarheid nou eens een zitten en ga eerst eens kijken naar je eigen organisatie en hoe vind
jij dat je eigen organisatie het doet. Door de verschillen in percentages kunnen gemeenten echter
wel weer in gesprek met elkaar om zo te vergelijken wat de een wel of niet doet, waardoor zij op
een ander percentage uitkomen.
10. Welke rol speelt de raad in de verantwoording van de kostentoerekening?
De raad is eigenlijk heel erg betrokken. De vrees van de meeste gemeenten op intern vlak is dat
de raad zich teveel gaat bemoeien met de overhead. Echter is de discussie of de overhead te veel
is, is niet voorgekomen bij de gemeente Barneveld, al zou je die misschien wel verwachten. Als
verweer tegen die stellingname van de raad kan de vraag worden gesteld waarom er nu het
transparant is geworden ineens bezuinigd moet worden op de overhead en daarvoor niet. Het enige
verschil is dat men er nu iets van kan vinden. Daarbij stelt Dhr. de Boer dat de gemeenteraad ook
iets van de overhead mag vinden. Een fors gedeelte van je uitgaven gaat immers over de
overhead, dus waarom zou een gemeenteraad er niets van mogen vinden? Vanuit het budgetrecht
is dat gerechtigd. De enige angst vanuit intern perspectief is dus dat wanneer de overhead
inzichtelijk wordt, dat de raad erop aan zal sturen dat daarop bezuinigd moet worden.
11. Hoe wordt er onderscheid gemaakt in de overhead op bijvoorbeeld communicatie?
Kostenpost communicatie wordt nu geheel doorberekend aan de overhead. Dus wordt er geen
onderscheid gemaakt tussen interne en externe communicatie.
12. Zijn er nog meer voor- of nadelen aan de methode van Barneveld?
De gemeente Barneveld rapporteert nu met maandelijkse rapportages aan de gemeenteraad, puur
omdat de berekening nu transparanter geworden is en veel minder werk is.
13. Welke verdeelsleutels worden er gehanteerd (indien van toepassing)?
Er wordt een percentage van 50% berekend over de loonkosten die op dat product van toepassing
zijn. Dat is dan de bijdrage van de overhead.
14. Op welke wijze worden de kapitaallasten doorbelast en gepresenteerd?
Er wordt in het algemeen geen rente toegerekend aan de producten. Er is gewoon een totaalpost
rente. Aan de producten waarbij dat nodig is wordt het gemiddelde rentepercentage, gebaseerd op
je werkelijke rentelasten over het totale vermogen, over de betreffende producten berekend.
Wanneer men een opslag of een ander uit de lucht gegrepen percentage hanteert en die ook
berekent over het eigen vermogen, creëert het hoofd financiën eigenlijk een potje met geld wat
uiteindelijk nog een keer uitgegeven kan worden aan van alles. De term kapitaallasten is
afgeschaft bij de gemeente Barneveld. Het worden gewoon rentekosten en afschrijvingskosten
genoemd. Er zijn ook maar weinig raadsleden die snappen dat er rente wordt toegerekend over het
eigen vermogen. In feite wordt er dan voor eigen bank gespeeld.
Barneveld heeft echter wel een hoge schuldpositie en staat in de top 5 van Nederland met
betrekking tot de schuld uitgedrukt per inwoner. Barneveld heeft een totaal aan leningen van 250
miljoen op een totaal van 55.000 inwoners. Door het anders presenteren van de rentekosten kwam
de gemeenteraad er pas achter hoeveel ze eigenlijk betaalden aan rentelasten. Dat was voorheen
dus helemaal niet inzichtelijk.
15. Maakt de gemeente Barneveld gebruik van urenverantwoording en waarom, zo ja
op wat voor manier en hoe vaak wordt dit gemeten?
Uren schrijven kost veel te veel tijd en levert niets op. De teamleider weet hoeveel uren zijn
mensen werken en waaraan zij werken. Dat wordt niet aan die mensen zelf gevraagd. Die hoeven
dan ook geen uren te schrijven, omdat het niets oplevert. Het maakt de burger ook geen fluit uit.
Het is daarnaast vaak een inschatting, omdat mensen aan het einde van de periode pas de
gemaakte uren gaan verantwoorden. Het is in de gemeente Barneveld gebaseerd op het beeld van
de manager die dat volgens Hilko heel goed kan inschatten op 10 procenten nauwkeurig. Op de
procent nauwkeurig heeft geen toegevoegde waarde.
16. Tegen welke problemen is de gemeente Barneveld in de ontwikkeling van de
kostentoerekeningsmethode aangelopen en wat speelt er nu nog?
Barneveld heeft geen tot weinig noemenswaardige problemen ondervonden.
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BIJLAGE 5: REALISME URENVERANTWOORDING
Manager Adviesdiensten:
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BIJLAGE 6: I4ALL INDELING
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