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Zie hieronder
Gr. Anita
Van: Rensen, G.GJ.
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 10:53
Aan: BRL-Secretariaat
CC: Meijer, S.G.; Schouten, P.
Onderwerp: FW: Brief aan de besturen inzake uittredingen Rotterdam/Rozen burg en Waterschap Hollandse Delta
Brief svp in Corsa laten registreren. Afhandeling door Sandra Meijer of Henk Spierenburg. Kopieën aan college en
brief ter kennis brengen van commissie BZM/gemeenteraad.
~
~
Gregor Rensen
Van: Voogt-de Raad, Leonie [mailto:l.deraad@nissewaard.nn
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 10:20
Aan: 'bestuurssecretariaat Hellevoetsluis'; bestuurssecretariaat_WVN; 'bestuurssecretariaat WSHD'; Jong, de Peter;
Rensen, G.GJ.; Salet, Mirjam; 'dijkgraaf Geluk'; BRL-Secretariaat; Houwen, A. van der; 'Krom O. (Oscar)'
CC: 'Aldo Luikens'; Spierenburg, H.C.; 'Justin Manoch'; Bastiaans, Maaike; Beemt, Peter van den; Kraak-Brouwer,
J.M.
Onderwerp'. Brief aan de besturen inzake uittredingen Rotterdam/Rozen burg en Waterschap Hollandse Delta
Geachte leden van het AB SVPR,
Naar aanleiding van de uittredingen van Rotterdam/Rozenburg en het Waterschap Hollandse Delta, is bijgevoegde
brief opgesteld. De brief is gericht aan uw dagelijks- en algemeen bestuur en ik verzoek u dan ook vriendelijk deze
de correcte route te laten volgen.
De ambtelijke werkgroep "Hoofden DIV" is met een cc eveneens op de hoogte gebracht.
Mocht e.e.a. tot vragen lelden, dan hoor ik die graag.
Met vriendelijke groet,
Leonie Voogt-de Raad
Teamcoördinator Gegevensbeheer
Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Bereikbaar via (0181) 696361

Bezoekadres J Raadhuislaan 106,3201 EL Sptjkenisse
Postadres j Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse
Telefoon j 14 0181
E-mail | gemeente@nfssewaard.ni
www.nissewaard.nl

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuele meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking
aan derden, in weike vorm dan ook, is alteen toegestaan ris toestemming van de Gemeente Ntcse-waard. Ontvangt u dit bericht maar bent u niet de
geadiesseerde van deze e-mail, dan dieni u hei bericht definitie! te verwijderen uit uw systeem en bestanden.

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het
belicht aangeduide geadresseerde.
Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u
verzocht de afzender op de hoogte te brengen en
de E-Mail te verwijderen.
De gemeente Brielle
is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of
indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik,
of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan,
uit te sluiten.

Dit E-Mailbericht is slechts bestemd voor de in het
bericht aangeduide geadresseerde.
Als u dit bericht per vergissing ontvangt wordt u
verzocht de afzender op de hoogte te brengen en
de E-Mail te verwijderen.
De gemeente Brielle
is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en/of
indirecte gevolgschade voortvloeiende uit het gebruik,
of baseren op dit E-Mailbericht en/of de inhoud daarvan,
uit te sluiten.

Voorne-Putten & Rozenburg
Aan de raden respectievelijk colleges van
burgemeester en wethouders van de gemeenten
Brieüe, Heüevoetsiuss, Nissewaard en Westvoorne
en de Verenigde Vergadering respectievelijk het
coiiegevan Dijkgraaf en Heemraden van het
Waterschap Hollandse Delta
behandeld door: L Voogt-de Raad
t: 0181-696361
e: i.deraad@nissewaard.nl
rouwbrief van

uw kenmerk

ons kenmerk
16U0010349

Spijkenisse, 31 mei 2016
verzonden

onderwerp: Uittreding Rozenburg/Rotterdam en Waterschap Hollandse Deita uit SVPR
Geacht bestuur,
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "Streekarchief Voorne-Putten en
Rozenburg" heeft twee verzoeken om te mogen uittreden ontvangen. Van
Rozenburg/Rotterdam per 1 januari 2015 en van het Waterschap Hollandse Delta (WSHD)
per 1 januari 2018.
Naar aanleiding van deze verzoeken zijn door het Algemeen Bestuur, conform artikel 41 lid
4 1 van de gemeenschappelijke regeling, de gevolgen van de uittreding geregeld.
Een werkgroep van gemeentesecretarissen en de secretaris-directeur van het WSHD hebben
het bestuur geadviseerd over de berekeningsgrondslagen die kunnen worden toegepast om
deze uittredingsregeling te kunnen uitvoeren. Met zowel het WSHD als de gemeente
Rotterdam is hierover vervolgens onderhandeld. De bedragen in onderstaande tabellen zijn
hier het resultaat van.

2.
3.

Elk der deelnemers kan uit de gemeenschappelijke regeling treden met ingang van een dienstjaar, mits
het besluit daartoe tenminste vier jaar voor de aanvang daarvan per aangetekende brief aan het
aigemeen bestuur is toegezonden.
Van een ontvangen besluit tot uittreding wordt door het algemeen bestuur ten spoedigste kennis
gegeven aan de besturen van de overige deelnemers.
Een uittredende deelnemer vergoedt aan het Streekarchief een bedrag van een zodanige hoogte dat de
andere deelnemers van de uittreding geen financiële nadelen ondervinden.
Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de uittreding.

Uittredingsom Rozenburg/Rotterdam uit de gemeenschappelijke regeling Streekarchief VPR
Uitgangspunten contante waardeberekenïng uïttredesom
Uittredingssom per jaar:

€ 21.700 (o.b.v. bijdrage in begroting 2014}

Periode:

2015-2019

Bijdrage verschuldigd op:

1 januan van elk jaar

Afbouwpercentege:
Rente:

20% (100-80-60-40-20)
4%

Contante waarde datum:

1 januari 2015

Berekening
T o t a l e NCW p e r

2015

2016

2017

2018

2019

100%

80%

60%

40%

20%

€21.700

€ 17.360

€ 13.020

€8.680

€ 4.340

€21.700

€ 16.666

€ 11,999

€ 7.680

€3.686

1 j a n u a r i 2015
Afbouw
U i t t r e d i n g s s o m per j a a r
Netto contante waarde

€ 61.731

Achterstallig o n d e r h o u d

€ 10.500

(€ 2.100 x 5 jaar}
Totaal af t e r e k e n e n

f~€72.23l|

Uittreding waterschap dit de gemeenschappelijke regeling Streekarchief VPR per 1 januari 2018
Uitaaimsmtnten c o n t a n t e w a a r r i e b e r e k e n l n q u i t t r e d i n g som:
Uittredingsorn per Jaar:
€ 80.000
Periode:

2018-3022
l Januari va» elk jaar

Bijdrage verschuldigd op:
Afbo u wperc 6 Mag e:
Rente:

2ö°A
4%
1 januari 20X6

Contante waarde datum

Berekeninq
Totale NCW per
1 januari 2016

2016
reguliere
bijdrage

Afbouw
Ultredingssom per jaar
Netto contante waarde
Atnterstatiig onderhoud
(è 7.500 x 5 Jaar)
Totaal af te rekenen

2X0.838
37.S0O
1

Ï48.33el

2017
reguliere
bijdrage

2018

2019

2020

2021

2022

100%

80%

60%

40%

20%

80.000

64.000

48.000

32.000

16.000

73.964

S6.896

41.031

26.302

12.64S

73.964

56.896

41.031

26.302

12.645

37.500
37.S00

Zowel het WSHD als ook Rozenburg/Rotterdam hebben zich hiernaast bereid verklaard een
bijdrage te leveren aan 'achterstallig onderhoud' van de klimaatinstallatie van het huidige
pand van het Streekarchief, De Rik 22 in Brielle. Deze zijn beiden gebaseerd op een
'nabetaling' van 5 jaar volgens de afgesproken verdeelsleutels (Rotterdam ca. 5%, WSHD
18%). Het WSHD zal niet bijdragen in deze kosten indien er bij het toe komst bestendig maken
van het Streekarchief (waarover komende maanden besluitvorming wordt verwacht) voor
wordt gekozen een ander pand te betrekken en De Rik 22 af te stoten.
Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de voorgestelde uittreedsommen en legt de
voorgenomen uittredingen en bijbehorende uittreedsommen nu aan u voor. Indien u
hiermee akkoord kunt gaan, zullen deze bedragen aan de beide uittredende partners
worden voorgesteld voor definitieve vaststelling.
De uittreedsommen zullen gebruikt worden om de te verwachten hogere exploitatielasten
en toekomstige investeringen op te vangen. Wij hebben u eerder gewezen op de
onvermijdelijke kostenverhogingen voor deze gemeenschappelijke regeling, zowel ten
gevolge van de uittredingen als vanwege het toe komst bestendig maken van het
Streekarchief. U zult hierover deze zomer nader bericht ontvangen, zodra het bestuur over
het toekomstige beheer en de opslag van het streekarchief een besluit heeft genomen.

Hoogachtend,
Het bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg,
Namens dezen,
De voorzitter,

Mw, M. Salet

