Programmabegroting
2019-2022

3.7.2 Wettelijk voorgeschreven indicatoren
Taakveld

0. Bestuur en
ondersteuning
0. Bestuur en
ondersteuning
0. Bestuur en
ondersteuning
0. Bestuur en
ondersteuning
0. Bestuur en
ondersteuning

Indicator
Meeteenheid
Wettelijke indicatoren op
basis van eigen bronnen
Formatie
Fte per 1.000 inwoners

Periode

Gouda

2018

n.v.t.

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2017

5,72

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€ 560

Externe inhuur

Kosten als % van totale
loonsom + totale kosten
inhuur externen
% van totale lasten

2018

3%

2018

7%

Overhead

Nederland

Streefwaarde

2021
26.563
-2.632
23.931
0
0
0
23.931

2022
26.417
-2.632
23.785
0
0
0
23.785

2021

2022

3.7.3 Wat gaat het kosten?
3.7.3.1 Overzicht exploitatie

Programma 7 Bestuur en organisatie
Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Lasten
Baten
Saldo van lasten en baten
Toevoegingen aan reserves (lasten)
Onttrekkingen aan reserves (baten)
Saldo mutaties reserves
Resultaat

2019
27.467
-3.221
24.246
0
0
0
24.246

2020
27.518
-3.123
24.395
0
0
0
24.395

3.7.3.2 Toelichting op de exploitatie

De 2e begrotingswijziging 2018 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):
Taakveld (bedragen x € 1.000)
Tweede ijkmoment 2018
0.4 Overhead
Coalitieakkoord
0.4 Overhead
Totaal

2019

2020
936

694

338

167

40
976

250
944

250
588

250
417

3.7.3.3 Taakvelden

De volgende taakvelden maken deel uit van dit programma. Per taakveld is het saldo van lasten en baten weergegeven.
Taakveld (bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.4 Overhead
Totaal

3.7.3.4 Investeringen

Investeringen op basis van jaar gereed (bedragen x € 1.000)
Automatisering
Verv.koffieautomaten HvdS
Vervanging meubilair Huis van de Stad
Zonwering HvdS
Totaal

2019
3.400
1.100
19.745
24.245

2020
3.400
1.126
19.861
24.387

2021
3.400
1.122
19.409
23.931

2022
3.400
1.116
19.263
23.779

2019

2020

2021

2022

450
25
125
29
629

400
0
0
0
400

275
0
0
0
275

3.7.4 Verbonden partijen

Verbonden partijen dragen bij aan de te realiseren beleidsdoelstellingen van de gemeente. Meer informatie over de
verbonden partijen is te vinden in de paragraaf verbonden partijen.
Regio Midden-Holland (RMH)
In de regio Midden-Holland werken de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en
Zuidplas samen. Daar ligt een formele GR (gemeenschappelijke regeling) aan ten grondslag, maar in de praktijk krijgt
de samenwerking in toenemende mate een netwerk-karakter. Als inhoudelijke basis is een aantal jaren geleden een
gezamenlijke strategische agenda opgesteld.
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275
0
120
0
395

Een van de speerpunten in 2019 van de regio Midden-Holland is om te komen tot een actualisering c.q. herijking van deze
agenda. Inhoudelijk is het netwerk binnen de regio Midden-Holland georganiseerd langs vijf tafels, namelijk (1) economie,
onderwijs en arbeidsmarkt, (2) ruimte en wonen, (3) verkeer en vervoer, (4) sociaal domein en (5) duurzaamheid.
Ambities die voor 2019 zijn uitgesproken in de regio tijdens een regionale conferentie van alle colleges hebben onder meer
betrekking op:
• Het intensiveren van de samenwerking met onderwijsinstellingen en ondernemers (triple helix overleg);
• Het gezamenlijk optrekken bij het bepalen van de woonopgave en het gasloos maken van woningen;
• Het realiseren van de afspraken uit het regionale verkeers- en vervoersplan (waaronder de versnelling van de A20 en
invulling geven aan de getekende intentieverklaring A12 Gouda - De Meern) waarbij meer dan voorheen de samenhang
tussen verschillende vervoersvormen (auto, OV en fiets) wordt gezocht (multimodaliteit);
• Het uitvoeren van het programma sociaal domein, waarin onder andere wordt ingezet op de transformatie in het
sociaal domein, de verbinding tussen het onderwijsdomein en jeugdzorg, de voorbereiding op de overdracht van de
centrumfunctie rondom maatschappelijke zorg en beschermd wonen en de aansluiting tussen doelgroepenvervoer en
regulier vervoer;
• Gezamenlijke inzet op het thema klimaatadaptatie.
Andere afspraken voor 2019 zijn om de koppeling tussen de (uitvoering van de) strategische agenda en de reguliere
planning- en controlcyclus van de deelnemende gemeenten te versterken.
Tot slot zal gevolgd worden of en zo ja, welke effecten de voorgenomen wetswijziging rondom de Wgr heeft voor
gemeenschappelijke regelingen in algemene zin en voor Midden-Holland in het bijzonder.

3.7.5 Overhead
3.7.5.1 Inleiding

Het BBV schrijft voor dat in het programmaplan een overzicht van de overhead wordt opgenomen. Doordat de overhead in
een apart overzicht verantwoord wordt, ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren
van haar producten en het halen van haar doelstellingen. Het idee is dat de begroting transparanter wordt en dat de raad
beter kan sturen op de kosten van overhead. Daarnaast kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere
vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt.
Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: 'alle kosten die samenhangen met
de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces'. Deze kosten worden verantwoord op het taakveld
Overhead. De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend
aan de betreffende taakvelden.
Vanwege administratief technische redenen heeft de gemeente ervoor gekozen de overhead in de programmabegroting
2019-2022 onderdeel uit te laten maken van programma 7 Bestuur en organisatie.

3.7.5.2 Toelichting op de overhead

Voorbeelden van kosten die tot de overhead worden gerekend zijn de salarislasten van leidinggevenden en van
medewerkers van de afdeling financiën. Ook de exploitatielasten van het Huis van de Stad maken deel uit van de overhead.
Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie
en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, worden de overheadkosten centraal begroot. Voorheen werden deze
kosten verdeeld over de programma’s en niet apart inzichtelijk gemaakt.
De overheadkosten (inclusief het bedrag dat is toegerekend aan externe kostendragers) bedragen in het jaar 2019 € 19,7
miljoen en zijn daarmee 7,75% van de totale begroting.
Voor het specificeren van de overheadkosten hanteert de gemeente Gouda een indeling in elf onderdelen.
Onderdeel
Directie
Primair proces
Bestuursondersteuning en
Communicatie
Concernstaf
Informatisering en Automatisering

Toelichting
Kosten van de 3 directieleden en de bijbehorende management ondersteuning.
Loonkosten van het personeel die niet direct aan een taakveld kunnen worden toegerekend,
zoals alle leidinggevenden in het primaire proces en ondersteuning in het primaire proces
(managementassistentes en administratieve medewerkers).
Kosten die worden ingezet ten behoeve van de interne en externe communicatie en de
bestuursondersteuning.
Kosten die gemaakt worden ten behoeve van interne controle en advies.
Kosten die gemaakt worden voor het aanschaffen van hardware- en software, licenties,
onderhoud, systeem- en netwerk beheer, helpdesk, applicatiebeheer en ondersteuning van
medewerkers in het primaire proces. Ook vallen hier de telefoonkosten, de kopieerkosten en de
kosten van DIV onder. Hiervoor zijn alle automatisering en ICT kosten doorgelopen en indien
van toepassing direct toegerekend aan een taakveld. De overgebleven kosten zijn verantwoord
onder overhead.
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