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Inleiding

Met trots bieden wij u de begroting 
2020 van de Stichting Regionaal 
Inkoopbureau IJmond en Ken-

nemerland (RIJK) aan. In 2019 bestond 
RIJK 10 jaar. In de periode 2009-2019 is 
RIJK gegroeid van 8 gemeenten naar 17 ge-
meenten in drie provincies.. We zijn ver-
heugd dat zoveel gemeenten vertrouwen 
hebben in de kwaliteit van onze organisa-
tie, de medewerkers en onze dienstverle-
ning. Om naar de toekomst toe te blijven 
werken aan dit vertrouwen heeft RIJK in 
januari 2019 haar visie neergelegd in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur 
(AB). De gemeenten hebben een keuze tus-
sen verschillende opties gemaakt die het 
best paste bij hun wensen en ontwikkelin-
gen. RIJK heeft daarop in juli 2019 de eer-
ste begroting nieuwe stijl gepresenteerd. 
Deze begroting is de tweede evolutie van 
deze nieuwe aanpak. 

De opzet van RIJK is om met deze aanpak 
klantgericht maatwerk bieden en gemeen-
ten te ondersteunen in het bereiken van 
hun maatschappelijke- en organisatie-
doelstellingen. De deelnemende gemeen-
ten van RIJK veranderen namelijk zelf  
ook ingrijpend. Ze hebben onder meer 
door de komst van de taken in het sociaal 
domein, de verandering van de politieke 
dynamiek en de vorming van gemeen-
schappelijke dienstencentra te maken 
met verzakelijking bij de dienstverlening 

aan haar burgers. RIJK gaat mee met deze 
ontwikkelingen. Wij willen ook meer re-
kenschap geven over wat de investeringen 
in onze organisatie en dienstverlening in 
de praktijk opleveren. Daarom willen we 
meer outputgerichte plannen, informatie 
en rapportages gaan opleveren. Gemeen-
ten moeten kunnen vaststellen dat RIJK 
een instrument is dat echt bijdraagt aan de 
uitdagingen waarvoor zij zich gesteld ziet.

In 2019 is RIJK gaan werken met een ande-
re organisatie-opzet. Zoals in het hoofd-
stuk Thema’s verder wordt toegelicht gaan 
we werken vanuit de sectoren van gemeen-
ten: Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. Dit 
is niet alleen intern. In de relatie met alle 
gemeenten afzonderlijk en RIJK als geheel 
zullen we deze productdifferentiatie laten 
doorwerken. De reden hiervoor is dat we 
per domein willen zien wat onze inzet is, 
wat deze kost en wat dit heeft opgeleverd. 
Dit past bij de outputgerichte benadering 
en de mate van transparantie die wij na-
streven. In 2020 werken we verder om de 
domeinen op te bouwen. Zo zullen we de 
dienstverlening en de interne organisatie 
omvormen zodat dit een vast onderdeel 
wordt van onze organisatie. Zie hiervoor 
ook de voorgenomen maatregelen bij het 
hoofdstuk Organisatie. 

In 2021 willen we in de kadernota aange-
geven welke (macro)ontwikkelingen we 

per sector (Buurt, Burger, Bedrijfsvoe-
ring) zien bij de gemeenten. We gaan dat 
vervolgens koppelen in de begroting 2021 
aan de investeringen die per onderdeel 
eventueel nodig zijn om de doorontwik-
keling te realiseren. Daarbij willen we te-
vens gaan werken met het formuleren van 
Kern Prestatie Indicatoren (KPI’s) op basis 
van deze behoeften en ontwikkelingen. In 
het jaarverslag 2021 wordt aan de hand 
hiervan vervolgens verantwoording afge-
legd wat de prestaties van RIJK op dit punt 
zijn geweest. Dit alles gaan we organise-
ren terwijl de winkel spreekwoordelijk 
open blijft.We hopen hiermee een sprong 
vooruit te maken om de gemeente in staat 
te stellen aan de politiek uit te leggen wat 
met de bijdragen aan RIJK is verwezen-
lijkt. Dit zal een sprong vooruit zijn om de 
gemeente in staat te stellen aan de politiek 
uit te leggen wat met de bijdragen aan RIJK 
is verwezenlijkt.  

Maatwerk: programma en keuzemodulen
Ook per gemeente gaan we organiseren dat 
de geleverde dienstverlening geheel in lijn 
wordt gebracht met de concrete behoefte 
binnen de verschillende domeinen (Buurt, 
Burger en Bedrijfsvoering). Hiertoe wordt 
een format ontwikkeld. 

Op basis van de vraag in de gemeenten 
zullen op termijn ook keuzemodulen1 
worden geformuleerd. Lopende 2019 doen 

we verder onderzoek naar wensen voor 
nieuwe keuzemodules. We inventariseren 
voor welke behoeften deze keuzemodulen 
moeten worden ontwikkeld en brengen in 
kaart door wie deze worden afgenomen. In 
2020 zullen we vervolgens doorgaan met 
deze uitbouw van keuzemodulen. Het ge-
heel van keuzemodulen moet gemeenten 
in staat stellen voor zichzelf  een profiel 
van werkzaamheden op te bouwen die past 
bij hun lokale situatie en hun behoefte.

Waar er RIJK-breed interesse bestaat voor 
bepaalde dienstverlening kan RIJK een 
programma ontwikkelen. Een programma 
is de ontwikkeling van een dienst die alle 
gemeente in een bepaald jaar afnemen. In 
2019 is dat de dienstverlening aan de ge-
meenten in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen (MVI). In de begro-
tingen van RIJK staat meerjarig budget 
gereserveerd voor een programma. Voor 
2020 zal er geen RIJK-breed program-
ma zijn. In de vergadering van het AB in 
januari 2019 is naar voren gekomen dat 
er geen behoefte bij de gemeente bestaat 
voor een dergelijk programma in 2020. 
Dit betekent dat in deze begroting daarom 
geen kosten staan opgenomen. Mocht nu 
blijken dat over de jaren er geen behoefte 
meer bestaat aan een programma dan kan 
deze uit de begroting worden gehaald. 

Ditmar Waterman, Directeur

1Een keuzemodule is een afgebakend stuk dienstverlening op 
een bepaald specifiek terrein (zoals Maatschappelijk Verant-
woord Inkopen, inhuur externen, contractmanagement of  
gebiedsontwikkeling).
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Onze Thema’s

RIJK volgt de wijze waarop de gemeen-
ten in sectoren zijn georganiseerd. 
Het is voor de gemeenten van groot 

belang om per sector te kunnen nagaan wat 
de effecten zijn van de inzet van RIJK en de 
investeringen die daarbij zijn gepleegd. Op 
basis daarvan heeft het AB in januari 2019 
besloten dat op voorstel van de directie de 
producten van RIJK, de thema’s ook wor-
den opgezet naar deze indeling in Buurt, 
Burger en Bedrijfsvoering. Op deze wij-
ze kan RIJK per inhoudelijk gebied, zoals 
eerder aangegeven, heel goed de ontwik-
kelingen schetsen en eventueel benodigde 
middelen en investeringen aangeven. Deze 
kunnen per sector heel anders zijn. Binnen 
Bedrijfsvoering spelen bijvoorbeeld hele 
andere vragen als bij Burger. De gemeente 
zelf  maakt ook per sector andere keuzen. 
RIJK zal hierin volgen.

In de begroting 2020 wordt dus gewerkt 
met drie kernthema’s van de dienstverle-
ning: Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. De 
oude thema’s Begeleiding, Advies, Juridisch 
Advies en Contractmanagement worden 
in de nieuwe thema’s ondergebracht. Dit 
past ook geheel binnen de filosofie van 
integraal werken die door het AB in janu-
ari 2019 is overgenomen. Alle activiteiten 
van RIJK dienen passend worden gemaakt 
aan de wens van de klant. Ze bieden tel-
kens in een bepaalde mixverhouding een 
maatwerkoplossing voor de betreffende 
inkoopbehoefte. Concreet betekent dit dat 

Juridisch Advies en Contractmanagement 
geheel in de algemene begroting 2020 zijn 
opgenomen en niet meer als afzonderlijk 
thema. Het huidige thema Bedrijfsvoering 
RIJK zal, om verwarring te voorkomen, in 
begroting 2020 Interne Organisatie RIJK 
worden genoemd. 

BUURT
Bij het thema Buurt richten we ons op 
de fysieke inrichting van gemeenten. 
Hieronder horen bijvoorbeeld de bouw 
van een brug, een kantoorgebouw of 
de aanleg van een weg. Maar ook on-
derhoud van straat- werk of gebouwen 
of het vervangen van kunstgrasvelden. 
De opdrachten binnen Buurt beslaan 
op dit moment het grootste gedeelte 
van de jaarplannen van gemeenten. 
Daarbinnen bestaan vervolgens bin-
nen gemeenten nog veel afzonderlijke 
inkooptrajecten, meestal meervoudig 
onderhands. 

RIJK onderzoekt de komende tijd samen 
met de gemeenten hoe de transactiekos-
ten voor deze opdrachten kunnen worden 
teruggedrongen, zodat meer tijd over-
blijft voor de bijzondere trajecten met 
veel impact, zoals gebiedsontwikkeling 
en multifunctionele accommodaties. Dit 
kan bijvoorbeeld door te werken met OM-
OP-bestekken, raamovereenkomsten (bijv. 
schilderwerk) of  groslijstensystematiek. 
Ook kan RIJK helpen bij de gemeente door 

zelf  meer aanbestedingskennis te ontwik-
kelen. Aan de andere kant zien we bij ge-
meenten door de hoogconjunctuur vaker 
gebiedsontwikkelingstrajecten. 

Om deze ontwikkelingen te ondersteu-
nen wordt binnen team Buurt doorlopend 
geïnvesteerd in kennis over de bouw en 
bouwaanbestedingsrecht (RAW/ARW/UAV, 
etc.). Daarnaast wordt  kennis uitgebreid 
bij speciale gebieden van de bouw, zoals op 
het gebied van geïntegreerde contracten 
(bijv. bouwteam) en gebiedsontwikkeling. 
Naar de gemeente toe werken we aan ken-
nisopbouw bij uitvoerende medewerkers 
in gemeenten om ook bij deze opdracht-
verlening kwaliteit meer te borgen. 

BURGER
Bij het thema Burger draait het om al-
les wat samenhangt met de sociale as-
pecten rond de burger. Dat wil zeggen 
alle inspanningen die de gemeente ver-
richt voor haar burgers rondom werk, 
participatie en zelfredzaamheid, zorg 
en jeugd, op basis van onder meer de 
WMO, de Participatie- en de Jeugdwet. 
Traditioneel was het aandeel in de ge-
meentebegroting op het gebied van 
inkoop beperkt, maar sinds de decen-
tralisaties in 2015 is het aandeel geste-
gen tot meer dan 50% van het gehele 
inkoopvolume. Volgens de eisen van de 
rijksoverheid wordt binnen de WMO 
en Jeugdzorg veel samengewerkt met 

andere gemeenten. De inkoop is vaak 
ondergebracht bij zelfstandige werkor-
ganisaties, waarin de gemeenten par-
ticiperen. Vaak zijn grote gemeenten 
trekker bij de inkooptrajecten en leve-
ren de RIJK-gemeenten daarin een aan-
deel.

Voor de toekomst verwachten we dat ge-
meenten meer onderdelen uit de WMO en 
de Jeugd weer zelf  gaan inkopen. Dit blijkt 
onder meer uit de Monitor Gemeentelij-
ke Zorginkoop 2018. De redenen hiervoor 
volgens dit rapport zijn dat gemeenten ver-
schillende visies hebben op bijvoorbeeld 
toeleiding en contracteren. Ook speelt het 
feit dat er grote tekorten zijn dat deze sa-
menwerkingen onder spanning komen te 
staan. Voor RIJK betekent dit dat daar waar 
een extra behoefte gaat ontstaan voor be-
geleiding van inkooptrajecten wij hiervoor 
capaciteit willen leveren. Wel gaan we met 
gemeenten kijken hoe de inkoopbehoefte 
meer over de tijd kan worden verdeeld, zo-
dat er minder belasting van ambtenaren en 
RIJK-medewerkers optreedt. Dit komt ook 
de kwaliteit van de inkoop ten goede. Ten 
slotte gaan we de gemeenten ondersteunen 
in het organiseren van overzicht en grip 
op de WMO en Jeugdzorg door met hen te 
werken aan het organiseren van contract-
management. 

RIJK investeert verder in de kennisopbouw 
van inkoop en contractmanagement. Met 
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name op het gebied van reële kostprijs, 
bekostiging, open house-inkoop en con-
tractmanagement zullen we samen met 
gemeenten zoveel mogelijk kennis en er-
varing binnen de RIJK-gemeenten delen.   

BEDRIJFSVOERING
Bij het thema Bedrijfsvoering staat de 
interne gemeentelijke bedrijfsvoering 
en alles wat nodig is om deze optimaal 
te laten functioneren centraal. Het gaat 
dan om zaken als ICT, accountantsdien-
sten, energie, koffieautomaten, inhuur 
van personeel, kantoorinrichting enzo-
voorts. Dit is het domein met de meest 
verschillende soorten opdrachten. Het 
gaat van facilitaire zaken, naar financi-
ele diensten naar ICT hard- en software. 
Het is binnen de gemeenten relatief wel 
het kleinste inkoopvolume. 

Voor de komende periode willen we binnen 
deze groep een onderscheid maken tussen 
verschillende diensten. Zo willen we voor 
standaardgoederen (niet locatie gebonden, 
niet complex of  politiek gevoelig) collec-
tieve inkoop stimuleren. RIJK heeft met de 
laatste statutenwijziging de status van aan-
koopcentrale gekregen. In 2020 willen we 
actief  gaan werken aan het bundelen van de 
vraag van onze gemeenten hierbij en deze 
binnen de inkoopcollectieven op de markt 
zetten. Er zijn bij de standaardgoederen 
die in elke gemeente worden ingekocht nog 
heel veel besparingen te boeken, zowel in 
volume als in kosten. De medewerkers in 

de gemeenten moeten zich zo efficiënt mo-
gelijk kunnen richten op hun kerntaken en 
zo weinig mogelijk worden afgeleid door 
inkooptrajecten die niet de kern van hun 
werkzaamheden raken. Meestal zullen we 
dat binnen RIJK-verband doen, maar waar 
dit efficiënter is werken we samen met an-
dere inkoopsamenwerking als BIZOB of  de 
VNG (bijv. mobiele telefonie). Opzet is om 
volumevoordelen te boeken, maar meer 
nog te werken aan de reductie van transac-
tiekosten. Een andere belangrijke inkoop-
groep is externe inhuur. Zoals aangegeven 
in het AB van januari 2019 zullen we ook 
in 2020 verder onderzoeken of  we op het 
gebied van externe inhuur kunnen werken 
aan efficiënte wijze van inkoop. Dit om te 
zorgen dat gemeenten dit efficiënt, doel-
matig en rechtmatig met elkaar kunnen 
inkopen. 

We gaan binnen RIJK binnen de domeinen 
inventariseren waar meer opdrachten ge-
bundeld kunnen worden over het gehele 
volume van de RIJK-gemeenten. Daar-
naast gaat RIJK op zoek naar partners in de 
regio die niet lid zijn van RIJK (recreatie-
schappen, RUD’s, veiligheidsregio’s, etc.) 
om ook hun kosten op deze pakketten te 
reduceren en daarnaast tegelijkertijd mo-
gelijk ook externe inkomsten voor RIJK te 
genereren. Ten slotte kijken we met de ge-
meenten naar aanbestedings- en contract-
vormen om externe inhuur rechtmatig 
en doelmatig te regelen (bijv. met MSP of  
DAS-systemen).
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Organisatie

Onze interne organisatie is onder-
steunend aan het primaire pro-
ces van RIJK. Het is de opzet van 

RIJK om tegen zo gunstig mogelijke kos-
ten hoogwaardig advies en begeleiding 
aan onze gemeenten te leveren. Omdat 
de vraag van gemeenten omvangrijker en 
complexer wordt moet RIJK ook investeren 
in de bedrijfsvoering om het niveau van 
deze dienstverlening te borgen.  De orga-
nisatie van RIJK is dan ook voortdurend in 
ontwikkeling.

Ambitie- en relatiemanagement
Bij outputgericht werken hoort dat er een 
sterke relatie moet bestaan tussen de wen-
sen van de klant, de inzet van de organi-
satie en uiteindelijke resultaten die wor-
den opgeleverd. Zowel voor de bestaande 
dienstverlening, maar zeker voor de keu-
zenmodules die de komende periode wor-
den gecreëerd, is het van cruciaal belang 
dat RIJK dit in de interne organisatie vol-
doende borgt. 

RIJK heeft al in 2018 de actie ondernomen 
om dit onderwerp te beleggen op manage-
mentniveau. Een van de MT-leden is speci-
fiek belast met relatie- en ambitiemanage-
ment. Deze persoon moet ervoor zorgen 
dat RIJK goed zicht heeft op de uitdagingen 
die in gemeenten spelen, de mogelijkheden 
van RIJK om daaraan een bijdrage te leve-
ren en in hoeverre RIJK heeft bijgedragen 

aan het realiseren van deze uitdagingen. 
Daarnaast hebben we voor bewaken van en 
rapporteren over de inzet van RIJK bij de 
gemeenten en de resultaten die worden be-
reikt in 2018 het RIJK Informatie Systeem 
opgezet (RIS). Dit systeem stelt ons in staat 
beter de inzet van RIJK en de resultaten 
voor de gemeenten aan elkaar te koppelen. 
Dit systeem is in 2019 van start gegaan en 
wordt verfijnd in de loop van 2020.

Kennisopbouw 
Kennis en kennisopbouw is cruciaal voor 
een kennisorganisatie als RIJK. De veran-
dering van RIJK die per 1 januari 2019 is 
ingegaan is voortgekomen uit de behoef-
te van gemeenten voor meer kennis over 
de domeinen waarin de gemeenten actief  
zijn. Kennisopbouw vindt voor het grootste 
gedeelte binnen RIJK plaats in de kennis-
teams. Deze teams werken voor een groot 
deel inhoudelijk zelfstandig en geven van-
uit de behoefte en ambitie van de klant aan 
welke behoefte er bestaat aan opleiding en 
kennisopbouw. 

Om de kennisteams te ondersteunen in 
hun kennis- en expertiseopbouw zullen 
we meer investeren in opleiding en onder-
steuning. Zowel intern als extern zal de 
inzet in 2020 worden geïntensiveerd om 
te kunnen voldoen aan de verwachtingen. 
Niet alle kennis hoeven we echter zelf  op te 
bouwen. We gaan waar mogelijke de krach-

ten bundelen en intensiever samenwerken 
met collega inkoopsamenwerkingen en 
kennisorganisaties, zoals PIANOo, CROW 
en de nieuwe leerstoel Public Procurement 
(inkoop in de publieke sector).  

Communicatie 
In de periode 2018-2019 is gewerkt aan de 
in- en externe communicatie. De externe 
communicatie met onze gemeente is een 
speerpunt voor de komende jaren. Omdat 
belastinggeld van gemeenten door steeds 
meer verbonden partijen wordt besteed 
en gemeenten zelf  intern ook sterk ver-
anderd zijn is het van cruciaal belang hier 
veel aandacht aan te besteden. De komen-
de tijd zal RIJK veel aandacht besteden 
aan de communicatie op moment dat wij 
al in contact staan met de gemeenten. Dit 
zijn onder meer op het moment van voort-
gangsgesprekken en rapportages, maar 
ook bijeenkomsten en onze bezoeken aan 
teambesprekingen, MT-overleggen en col-
legevergaderingen. 

De website van RIJK, die van groot belang 
is voor aanbieders, medeoverheden en 
sollicitanten, is in 2018 geheel herzien en 
wordt continu geüpdate om de informatie 
relevant te houden. Met ingang van 2019 
hebben we ook meer ingezet op intranet 
als middel voor de interne communicatie 
en samenwerking (inkoop, juridisch, maar 
ook sociaal). Gezien de mobiliteit die met 

de kennisteams gepaard gaat gaan we dit 
nog meer als instrument voor samenwer-
king inzetten. 

Financiële planning en control
De huidige organisatie van de financiële 
planning en control is niet meer voldoen-
de om de veranderingen in de dienstverle-
ning, de producten en de keuzemodulen op 
termijn te kunnen coördineren. In 2019 is 
een aanzet hiertoe gemaakt en 2020 wer-
ken we aan het verder versterken van de 
financiële en operationele controlfunctie 
binnen RIJK. Hierbij kijken we zowel  naar 
het proces van resourceplanning, waaron-
der in het bijzonder de capaciteitsinzet en 
-kosten, alsook naar de planning en con-
trolcyclus. 

Samen met de penningmeester van RIJK is 
een dialoog met de gemeente Heemstede 
aangegaan om deze functie te versterken. 
Hierbij gaat het om een aantal scenario’s 
om dit binnen of  buiten Heemstede te be-
trekken. De uitkomst van deze gesprek-
ken is een factor die bij de evaluatie van de 
huisvesting begin 2020 in het Algemeen 
Bestuur wordt besproken. Daarnaast is dit 
onderwerp binnen het management struc-
tureel belegd bij de Manager Interne Orga-
nisatie. Waar voorheen taken op dit gebied 
werden verdeeld over de verschillende 
MT-leden, is dit nu geconcentreerd als taak 
voor een enkel MT-lid. 
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RIJK ICT
In 2019 hebben al belangrijke aanpassin-
gen plaatsgevonden aan de ICT-systemen 
binnen RIJK. Dit betreft in de eerste plaats 
het overbrengen van de interne server-
structuur van de gemeente Heemstede 
naar een cloudoplossing bij een externe 
dienstverlener. Hierdoor was het mogelijk 
om afspraken over dienstverlening en on-
dersteuning te maken die beter pasten bij 
de specifieke situatie van RIJK. Met name 
de oplossingen voor gedeeld werken, de 
locatieonafhankelijke toegankelijkheid en 
serviceniveaus waren belangrijke factoren 
die het integraal werken moesten onder-
steunen.  

Daarnaast hebben we samen met Bureau 
Inkoopsamenwerking Zuidoost Brabant 
(BIZOB) samengewerkt aan een soft-
warepakket voor workflow, project- en 
urenadministratie. Dit heet het RIJK In-
koopSysteem (RIS). RIS stelt ons in staat 
om interne werkprocessen te plannen en 
monitoren en outputgerichte rapportages 
aan gemeente te leveren. 

In 2020 wordt RIS verder doorontwikkeld 
en geoptimaliseerd om de gemeenten ver-
der te ondersteunen. 

Huisvesting
Volgens afspraak in het AB zal RIJK medio 

2019 een tussenevaluatie uitvoeren van de 
huisvesting door de gemeente Heemstede 
(beoogd in AB-vergadering januari 2020). 
Omdat de rapportage en besluitvorming 
hierover niet kan kunnen worden afge-
rond voor de behandeling van de begroting 
wordt in deze begroting fictief  uitgegaan 
van een voortzetting van de dienstverle-
ning.

HRM
Om binnen RIJK mensen langer aan ons 
te kunnen binden, kennis in de organisa-
tie te borgen en te zorgen voor meer con-
tinuïteit willen we meer perspectief  creë-
ren binnen RIJK. Met ingang van 2019 zijn 
we begonnen we met diverse niveaus van 
kennis binnen RIJK. Bij de vorming van de 
kennisteams zal een structuur worden ge-
maakt in meerdere lagen. Iedere laag zal 
de trajecten op zich nemen die passend 
zijn bij hun kennisniveau. Junior inkopers 
bijvoorbeeld kunnen de andere inkopers 
ontlasten bij administratieve werkzaam-
heden, zodat deze in staat zijn om meer 
trajecten tegelijk uit te voeren en daarmee 
de slagkracht van de aanwezige expertise 
kan worden vergroot. 

Tevens kan door het introduceren van 
meer lagen van inkopers ook een bron van 
opgeleide kandidaten voor de hogere func-
ties ontstaan, waardoor sneller en makke-

lijker vacatures kunnen worden opgevuld. 

Er zal in 2020 een verdere en functionele 
en geleidelijke differentiatie met meerde-
re lagen plaatsvinden binnen de teams. Dit 
leidt naar verwachting daarom slechts tot 
een beperkte verhoging van de totale loon-
kosten.  

Personeel in FTE 2020 Aantal

Buurt 7,7

Burger 3,3

Bedrijfsvoering 8,9

Interne Organisatie 5,2

Totaal FTE 25,1

Ziekteverzuim
In 2018 heeft het ziekteverzuim een be-
langrijke rol gespeeld voor RIJK. Om de 
dienstverlening aan de gemeente te waar-
borgen is vanwege het ontbreken van bud-
get voor flexcapaciteit het AB om een een-
malige bijdrage gevraagd. In de begroting 
2020 is wel voorzien in een budget voor 
flexcapaciteit en is dit risico voor een groot 
deel afgedekt. Gelukkig zijn de ontwikke-
lingen in 2019 van het langdurig verzuim 
met impact zeer gunstig verlopen. Met 
twee medewerkers waarvan sprake was 

van langdurig niet-arbeidsgerelateerd 
verzuim hebben in overeenstemming met 
beide partijen aanpassingen plaatsgevon-
den in de arbeidsrelatie. Op deze manier 
heeft RIJK invulling gegeven aan haar rol 
als sociale werkgever. Bij een derde geval 
van langdurig niet-arbeidsgerelateerd ver-
zuim is gelukkig sprake van voorspoedig 
herstel en integratie. 

Kort en middellang verzuim binnen RIJK 
is laag en ligt onder het gemiddelde.

 

2015

1,0

1,6%

0,9%

0,3%

0,4%

-

2016

1,1

5,0%

0,7%

0,7%

3,6%

-

2017  

0,9

7,9%

0,5%

0,4%

4,1%

2,8%

2018

0,6

9,2%

0,7%

0,5%

6,1%

1,9%

Jaar

Meldings
frequentie

Verzuim
percentage

Kort 
verzuim

Middellang 
verzuim

Lang 
verzuim

Zeer lang 
verzuim
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De voorliggende begroting is een 
uitwerking van de door het alge-
meen bestuur op 28 januari 2019 

vastgestelde Kadernota 2020. Voor het 
begrotingsjaar en de jaren erna is reke-
ning gehouden met een prijsindex van 2,4 
procent. Voor de loonindex is uitgegaan 
van 2,25 procent. Jaarlijks wordt door het 
Algemeen Bestuur bezien in hoeverre er 
sprake is van behoefte aan een programma 
en of  er daadwerkelijk een programma in 
de begroting wordt geraamd. Voor het be-
grotingsjaar 2020 is hier conform besluit 
van het Algemeen Bestuur van afgezien. 
Het meerjarig perspectief  is gehandhaafd. 
Binnen de personeelslasten hebben in het 
jaar 2018 en 2019 diverse mutaties plaats-
gevonden. Met deze mutaties is voor zover 

Begroting
In Euro Begroting

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
Begroting 

2023

Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Saldo Baten en Lasten 0 0 0 0

Baten

Bijdragen basis 3.102.067 3.173.713 3.264.040 3.341.085

Diensten derden 152.625 155.296 158.014 158.014

Entreegelden 0 0 0 0

Waarborgsommen 0 0 0 0

Bijdrage kwartiermaken 0 0 0 0

Bijdragen programma's 0 306.667 306.667 306.667

Overige baten 290.375 288.128 284.524 284.524

Totaal Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten

Personeel 2.583.567 2.641.697 2.701.136 2.761.911

Bedrijfsvoering 646.500 662.016 677.904 694.174

Lasten programma's 0 306.667 306.667 306.667

Overige lasten 20.000 20.000 35.000 35.000

Kostenverdeling 295.000 293.424 292.538 292.538

Saldo Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Exploitatieresultaat voor 
mutatie in reserve 0 0 0 0

Vennootschapsbelasting 0 0 0 0

Saldo rekening van
baten en lasten 0 0 0 0

Mutaties in reserves 0 0 0 0

Geraamd resultaat 0 0 0 0

mogelijk voor de komende jaren rekening 
gehouden. De af- en toename van het aan-
tal uren bij diverse gemeenten is naar de 
huidige stand van zaken in de ramingen 
van de begroting verwerkt.

Uit de Kadernota zijn voor de Begroting 
2020-2023 de volgende ramingen van de 
baten en lasten overgenomen. De ramin-
gen onder de baten en lasten ad. €345.000 
van het programma MVI van het meerjarig 
perspectief  zijn verlaagd naar het huidig 
aantal gemeenten en dalen naar €306.667. 
Verder zijn op de ramingen geen mutaties 
doorgevoerd of  zijn gewijzigd.

Het financieel overzicht, op de volgende 
pagina, bestaat uit de volgende ramingen:

Het financieel overzicht
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Diverse personeelslasten

Bedrijfsvoeringslasten

Bijdragen van de deelnemende gemeenten

De bijdragen stijgen als gevolg van de loon- en prijsindexcijfers en de 
fluctuaties in de afgenomen uren. Tevens is rekening gehouden met 
nieuwe personeelslasten. De toe- en afname van de uren in de bijdra-
gen is vooral op te merken bij de gemeenten Heemstede, Wormerland 
en Oostzaan als gevolg van het verlagen van het aantal uren en bij de 
gemeente Noordwijk door uitbreiding van het aantal uren. Ter verge-
lijking is de jaarschijf  uit de voorgaande begroting opgenomen.

Gemeente Begroting  
2020

Begroting 
2019 

mjr. 2020
Mutaties

Beverwijk 317.138 311.845 5.293

Bloemendaal 182.255 179.221 3.034

Castricum 298.936 293.922 5.014

Diemen 145.852 143.377 2.475

Heemskerk 145.852 143.377 2.475

Heemstede 192.259 218.646 -26.387

Hillegom 145.852 143.377 2.475

Lisse 145.852 143.377 2.475

Noordwijk 339.437 202.162 137.275

Ouder-Amstel 145.852 143.377 2.475

Wormerland 72.926 75.273 -2.347

Oostzaan 72.926 75.273 -2.347

Ronde Venen 145.852 143.377 2.475

Teylingen 145.852 143.377 2.475

Uitgeest 102.096 100.364 1.732

Uithoorn 145.852 143.377 2.475

Velsen 357.277 351.274 6.003

Totaal 3.102.067 2.955.000 147.067

In Euro Begroting
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Lonen en sociale lasten 2.346.567 2.404.697 2.464.136 2.524.911

Feestdagen 8.000 8.000 8.000 8.000

PGB gelden 5.000 5.000 5.000 5.000

Gratificaties (niet gesplitst per 
afdeling) 4.000 4.000 4.000 4.000

Koop en verkoop verlof 20.000 20.000 20.000 20.000

Onkosten/dienstreizen 82.000 82.000 82.000 82.000

Verlofsaldi 52.000 52.000 52.000 52.000

Overige personeelslasten 66.000 66.000 66.000 66.000

Totaal 2.583.567 2.641.697 2.701.136 2.761.911

In Euro Begroting
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Inhuur personeel 297.184 304.316 311.620 319.099

Reprografie en kantoorkosten 23.350 23.911 24.484 25.072

Huur 64.744 66.297 67.889 69.518

Representatie 10.614 10.868 11.129 11.396

Werving en selectie 10.614 10.868 11.129 11.396

ICT kosten 58.375 59.776 61.211 62.680

Bedrijfsgezondheidszorg 5.307 5.434 5.565 5.698

Verzekeringen 8.491 8.695 8.903 9.117

Opleidingen, Congressen, Sem-
inars 40.332 41.300 42.291 43.306

Externe advieskosten en kosten 
accountant 82.787 84.774 86.808 88.892

Telefoonkosten 8.491 8.695 8.903 9.117

Afschrijving 15.608 15.983 16.367 16.759

Overige lasten 20.603 21.098 21.604 22.122

Totaal 646.500 662.016 677.904 694.174
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De Begroting 2019 was het startpunt voor de invoering van de The-
ma’s. Met ingang van het begrotingsjaar 2020 bestaan de thema’s 
uit: Buurt, Burger, Bedrijfsvoering, de Interne Organisatie en het 
door het Algemeen Bestuur jaarlijks vast te stellen Programma. 

De ramingen van de  baten en lasten van de thema’s, het Program-
ma en de Interne Organisatie zijn afzonderlijk weergegeven. In 
deze tabel is de verdeling van de interne organisatie nog niet door-
gevoerd:

Thema’s in Euro Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

buurt 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

burger 567.211 578.742 593.053 605.380

bedrijfsvoering 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 779.915 795.770 815.447 832.397

Totaal Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten

buurt 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

burger 567.211 578.742 593.052 605.380

bedrijfsvoering 1.098.971 1.121.313 1.149.039 1.172.923

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 779.915 795.770 815.447 832.397

Totaal Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Na de verdeling van de ramingen van de  baten en lasten van de in-
terne organisatie aan de thema’s en het programma MVI leidt dit 
tot de volgende totale baten en lasten:

Thema’s in Euro Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Baten

buurt 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

burger 727.193 741.977 760.324 776.128

bedrijfsvoering 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 0 0 0 0

Totaal Baten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290

Lasten

buurt 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

burger 727.193 741.977 760.324 776.128

bedrijfsvoering 1.408.937 1.437.580 1.473.127 1.503.748

programma 0 306.667 306.667 306.667

interne org. 0 0 0 0

Totaal Lasten 3.545.067 3.923.804 4.013.245 4.090.290
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De Financiële begroting
Op de volgende pagina staat de financi-
ele begroting 2020 met vergelijking van 
de cijfers naar de voorgaande begroting 
en de jaarrekening 2018 opgenomen. Er 
zijn geen noemenswaardige verschillen te 
constateren dan alleen de stijgingen van 
salarislasten en de bedrijfsvoeringslasten 
grotendeels als gevolg van de loon- prijsin-
dexeringen. Met ingang van het jaar 2019 
is het thema met betrekking tot het Maat-
schappelijk verantwoord inkopen (MVI) 
geïntroduceerd. In het begrotingsjaar 
2020 zijn geen afzonderlijke programma-
kosten opgenomen en geraamd.

Vennootschapbelasting
Stichting Rijk werkt nagenoeg voor alle 
deelnemende gemeenten. Voor winstge-
vende overheidsactiviteiten is Stichting 
Rijk vennootschapsbelastingplichtig. 
Vooralsnog heeft dit nog niet plaatsgevon-
den. Ook voor de komende jaren wordt dit 
niet verwacht.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De vrije reserve bedraagt momenteel 
€39.566.De reserve kan worden ingezet 
voor optredende risico’s. De vrije reser-
ve is te laag om als  weerstandsvermogen 
te fungeren en dient in de komende jaren 
te worden aangevuld. Eventuele voorde-

Financiële begroting in Euro Jaarrek. 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Baten 2.859.752 3.672.700 3.545.067

Lasten 2.854.665 3.672.700 3.545.067

-5.087 0 0

Baten

Bijdragen basis 2.730.844 2.885.400 3.102.067

Diensten derden 107.674 150.000 152.625

Entreegelden 0 0 0

Waarborgsommen 0 0 0

Bijdrage kwartiermaken 0 0 0

Bijdragen thema's 0 345.000 0

Overige baten 21.235 292.300 290.375

Totaal Baten 2.859.752 3.672.700 3.545.067

Lasten

Personeel 2.243.646 2.425.400 2.583.567

Bedrijfsvoering 611.019 610.000 646.500

Diverse lasten programma 0 345.000 0

Overige lasten 0 0 20.000

Kostenverdeling 0 292.300 295.000

Totaal Lasten 2.854.665 3.672.700 3.545.067

Exploitatieresultaat voor mutatie in reserve -5.087 0 0

Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo rekening van baten en lasten -5.087 0 0

 

Mutatie in reserve 5.087 0 0

Geraamd resultaat 0 0 0

lige jaarrekeningresultaten kunnen in de 
reserve worden gestort. De voorziene ri-
sico’s zijn binnen de stichting afgedekt 
via verzekeringspolissen. Dit betreffen 
een drietal verzekeringen op het gebied 
van bestuurdersaansprakelijkheid, een 
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en 
een werkgeversaansprakelijkheid. Overige 
risico’s die de stichting loopt richten zich 
op calamiteiten en incidenten. De meest 
voorkomende is de uittreding van een ge-
meente en het langdurig ziekteverzuim 
van werknemers. Voor de laatste is een be-
stemmingsreserve gevormd. Deze is op dit 
moment toereikend. Bij het voordoen van 
een calamiteit of  incident wordt ingeschat 
dat de vrije reserve op dit moment niet 
toereikend zal zijn en in het ongunstigste 
geval zullen de deelnemende partijen in de 
lasten meedragen.

Voor de reserves en voorzieningen worden 
in het jaar 2020 geen mutaties verwacht. 
De bestemmingsreserve opvang langdurig 
verzuim is door de raming van de flexibe-
le schil binnen de ramingen van de inhuur 
van personeel ad €297.184 niet langer be-
nodigd. Voorgesteld wordt om het bedrag 
van deze bestemmingsreserve ad. €38.769 
aan de algemene reserve toe te voegen. 
De algemene reserve stijgt hierdoor naar 
€83.422.
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Over RIJK
Hoe zijn wij ontstaan?
Gedreven door een gezamenlijke behoefte 
hun inkoop te professionaliseren, besloten 
acht gemeenten begin 2009 hun inkoop 
onder te brengen bij een nieuwe stichting: 
Regionaal Inkoopbureau IJmond en Ken-
nemerland (RIJK). Inkoopsamenwerking 
RIJK is dus letterlijk van en voor gemeen-
ten. Vandaag de dag bestaat RIJK 10 jaar en 
werken wij samen met zeventien gemeen-
ten in de provincies Noord- en Zuid-Hol-
land en Utrecht.

Waarom zijn we er?
Nederlandse gemeenten spenderen ge-
middeld bijna de helft van hun budget aan 
inkoop van bijvoorbeeld groenonderhoud, 
openbare verlichting, ICT en zorg. In to-
taal besteedt de overheid jaarlijks voor 
73 miljard euro aan inkoop. Als dit beter 
gebeurt, levert dit extra groeimogelijkhe-
den op voor ondernemers, een efficiënte 
inkooppraktijk bij overheden en een ef-
fectieve besteding van belastinggeld. RIJK 
is er voor gemeenten die het beste uit de 
markt willen halen. Voor gemeenten die 
constant streven naar het bereiken van de 
beste waarde voor de beschikbare financi-
ele middelen. Voor gemeenten die inkoop 
willen inzetten voor het realiseren van be-
leid.

Hoe doen we dat?
Bij RIJK werken betrokken mensen die ge-
dreven worden door het behalen van het 
maximale resultaat, ook als dat betekent 
dat van gebaande paden moet worden af-
geweken. Onze drijfveer is het creëren van 
toegevoegde waarde. Wat ons betreft is de 
beste waarde voor de beschikbare financi-
ele middelen, soms een goede prijs, maar 
veel vaker een passende maatwerkoplos-
sing. Wat de behoefte ook is, samen met de 
gemeente halen we het beste uit de markt.

Wat voegen we toe?
Verbinden is het kernthema van RIJK. We 
richten ons geheel op onze gemeenten en 

hebben geen winstoogmerk. Omdat ge-
meenten geen concurrenten van elkaar 
zijn delen wij zoveel mogelijke best prac-
tices en informatie binnen ons gebied. We 
streven naar optimale kruisbestuiving en 
samenwerking met onze gemeenten. We 
bereiken daarmee een hoog niveau van 
inkoop dat zich richt op de gemeentelijke 
organisatie als geheel en niet alleen op het 
leveren van handjes.  

Om telkens de meest optimale oplossing 
te vinden willen wij zo dicht mogelijk bij 
onze deelnemers zitten. Wij detacheren 
onze medewerkers daarom rechtstreeks 
bij gemeenten. Wij zijn daardoor nauw en 
persoonlijk betrokken bij zowel de behoef-
testelling als de realisatie. En voor vragen 
zijn we altijd beschikbaar. Net als voor in-
formatie en kennisdeling. Wij zijn immers 
van gemeenten, voor gemeenten.

Welke gemeenten zijn aangesloten bij 
RIJK?

• Beverwijk
• Bloemendaal
• Castricum
• De Ronde Venen 
• Diemen
• Heemskerk
• Heemstede
• Hillegom
• Lisse
• Noordwijk
• Oostzaan
• Ouder-Amstel
• Teylingen
• Uitgeest
• Uithoorn
• Velsen
• Wormerland.

Wat zijn de voordelen?
RIJK is een collectief  waarin gemeenten 
krachten hebben gebundeld om inkoop-
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 
Zoals gezegd, is inkoopsamenwerking 

zoals RIJK niet te vergelijken met een ex-
tern consultancybureau dat meestal alleen 
maar handjes levert. RIJK biedt gemeenten 
veel meer
Als collectief  kan RIJK een aantal belang-
rijke lidmaatschapsvoordelen vanuit de 
gezamenlijkheid aanbieden:

Kwantitatieve voordelen
• RIJK heeft geen winstoogmerk en re-

kent haar diensten op basis van kost-
prijs door aan haar gemeenten.

• Samenwerking leidt tot vermindering 
van de transactiekosten (soms tot meer 
dan 80%). Hierdoor vermindert ook de 
belasting van het ambtenarenappa-
raat, dat kan zich met kerntaken bezig-
houden

• Er zijn mogelijkheden tot benchmarks 
op basis van gegevens van alle deelne-
mende gemeenten. Hierdoor ontstaat 
inzicht in marktconformiteit van prij-
zen en voorwaarden.

• Minder externe inhuur is mogelijk (le-
vert directe besparing op), RIJK neemt 
taken van externen over.

• Gebruik maken van massa=kassa, waar 
de prijs elastisch is!

Kwalitatieve voordelen
• Omdat RIJK “eigendom” is van de deel-

nemende gemeenten is haar dienstver-
lening volledig toegespitst op de be-
hoeften van deze organisaties.

• Betere uitvoering van beleidsthema’s is 
mogelijk, zoals bijvoorbeeld MVI, MKB 
en social return on investment.

• Omdat RIJK wordt aangestuurd door 
gemeenten is geen wildgroei in dienst-
verlening tijdens trajecten. RIJK doet 
wat nodig en gewenst is en niet meer.

• Impact op de markt (door bundeling), 
met als gevolg: betere voorwaarden, in 
het bijzonder in markten met veel leve-
ranciersmacht.

• Toegang tot specifieke inkoopkennis. 
Mogelijkheden tot sparren van mede-
werkers van gemeenten en inkopers 
om samen tot de beste resultaten te ko-
men. Gebruik maken van verschillende 
expertiseachtergronden van medewer-
kers.

• Kruisbestuiving. Ervaringen en goede 
ideeën uit de ene regio kunnen zonder 
meerkosten in de andere regio wor-
den ingezet. Reductie van markton-
derzoekskosten (kosten en inspanning 
worden gedeeld).

• Voldoen aan rechtmatigheidseisen. 
Dossiers op orde, duidelijke contracten 
(evt. inclusief  administratie).

• Minder juridische risico’s door conti-
nu getoetste bestekken en algemene 
inkoopvoorwaarden. Mogelijkheid bij 
onzekerheid om advies te vragen aan 
de jurist.

• Aanbiedingen in de markt die beter 
aansluiten op behoefte en de maat-
schappelijke- en organisatiedoelstel-
lingen van de gemeente (fit for purpo-
se).

Specifieke lidmaatschapsvoordelen
• Meer flexibele en continue dienstver-

lening. Om dit te kunnen bewerkstel-
ligen heeft RIJK naast haar meer dan 
25 eigen inkopers sinds 2019 ook een 
flexpool.

• Contacten en samenwerking tussen ge-
meenten worden versterkt, ook buiten 
inkoop: aanzet tot bredere samenwer-
king (bijvoorbeeld tussen personeelsaf-
delingen via project inhuur derden).

• Inkoopsamenwerking is een impuls 
voor regionale inkoopsamenwerking. 
Bijvoorbeeld het delen van kosten van 
een hoogwerker, afstemmen maaien 
extensief, wegenonderhoud, etc.

• Kennisdeling en -ontwikkeling en 
proactief  op ontwikkelingen inspelen, 
zoals wetgeving en beleid (Aanbeste-
dingswet, gids proportionaliteit, etc.), 
inclusief  voorlichting.

• Trainingen en cursussen kunnen in- 
house ontwikkeld worden, in plaats 
van extern.

• Categoriemanagement: meer ken-
nisopbouw van specifieke markten, zo-
als bouw, infra, ICT, etc.
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