Datum

:

12 december 2018

Van

:

College van Burgemeester en wethouders Brielle

Voor

:

Leden van de gemeenteraad Brielle

Onderwerp :

Eindrapportage kwartiermaker Voorne,

Geachte leden van de raad,
U heeft via het Projectbestuur de Eindrapportage van de kwartiermaker Voorne ontvangen.
Op 2 aspecten willen wij u graag nader informeren.

Financiën
In deze Eindrapportage heeft de kwartiermaker zijn uiterste best gedaan om een indicatie te
geven van de kosten, samenhangend met het afgelopen traject. Die kosten zijn door de
kwartiermaker onderverdeeld in directe projectkosten, kosten van de ambtelijke inzet en
kosten externe inhuur. (hoofdstuk 8 Financiën).
De directe projectkosten hangen samen met de budgetten die door de drie gemeenten
beschikbaar waren gesteld voor het project en ook direct aan kosten voor het project te
koppelen zijn.
De raming voor de ambtelijke inzet is echter zeer ingewikkeld omdat wij geen systeem voor
tijdschrijven kennen en verder altijd het uitgangspunt is geweest een evenredige inzet van
de 3 gemeenten aan de projecten. Dat laatste is in onze beleving ook zo uitgevoerd.
De enige concrete bedragen voor Brielle betreffen overwerk € 17.000 en tijdelijke formatieuitbreiding € 75.000.
Verder is voor Brielle voor kosten vervangende inhuur € 78.000 opgenomen dat klopt met
de opgave die in het rapport is gedaan.
Vooral in 2018 heeft Brielle op een groot aantal plekken gekozen voor inhuur i.p.v.
definitieve invulling van vacatures in afwachting van de WOV. Deze kosten zijn wel fors
opgelopen. Dat inzicht is u geboden bij de recente najaarswijziging van de begroting. Zoals
aan u gemeld in de commissie BZM betekent het voor Brielle dat contracten die tot 1 januari
2019 lopen, in ieder geval voorlopig, moeten worden verlengd en dat er in de komende tijd
een beslissing moet worden genomen over het openstellen van vacatures. Hierover wordt u
nog nader geïnformeerd.
Verder maken wij de kanttekening, dat voor zover het gaat om de kosten van ambtelijke
inzet er geen sprake is van een directe desinvestering in geld. Hoe meer we blijven
samenwerken en gebruik maken van wat reeds in de samenwerking is gerealiseerd hoe
minder sprake is van desinvesteringen. Vanuit Brielle willen we daar op in blijven zetten en
vooral praktische afspraken maken o.a. over Dimpact.
Er is geen extra geld uitgegeven dan het budget dat uw raad hiervoor beschikbaar heeft
gesteld en in de begroting verwerkt was. Zoals u in de bijlage 3 van het rapport kunt zien valt
er voor Brielle nog budget vrij. Het definitieve bedrag zal in de jaarrekening worden
opgenomen.

Juridische aspecten
Het advies van de kwartiermaker om de GR voorlopig “slapende” te houden kunnen wij
onderschrijven zeker voor de periode waarin de raad van Westvoorne en uw raad nog bezig
zijn met de verkenning naar de samenwerkingsmogelijkheden.

