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Leeswijzer 
 
Voor u liggen de Jaarstukken 2018 Duo+. Deze bestaan uit het jaarverslag en een financiële 
jaarrekening. 
 
In de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee 
verbonden financiën. De verantwoording over het gevoerde beleid van de programma’s Buurt en 
Burger vindt plaats binnen de begrotingen van de DUO-gemeenten. 
 
De opzet van de jaarrekening is conform Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die 
van de begroting. De financiële overzichten zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er 
afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen wordt het minteken gebruikt als er een last 
(uitgave/nadeel) wordt bedoeld en waar geen teken staat, wordt dat als een baat (inkomst/voordeel) 
gelezen. Hiermee volgen we de begroting 2018.  
 
Jaarverslag 
Het jaarverslag bestaat uit: 
 De programmaverantwoording; 
 Het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen; 
 De paragrafen. 
 
In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen. Wat willen we 
bereiken (Doelstelling) en Wat gaan we ervoor doen (Activiteiten) en Wat heeft het gekost, is in de 
programmaverantwoording verwerkt in een tabel. Per onderdeel kunt u zien wat we hebben bereikt, 
wat we ervoor gedaan hebben en wat het heeft gekost. Naast de vragen wordt ook een toelichting 
gegeven op de investeringen.  
 
In het hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen zijn de belangrijkste algemene dekkingsmiddelen van 
Duo+ toegelicht. 
 
In de paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten 
die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. 
 
Jaarrekening 
De jaarrekening bestaat uit: 
 Overzicht baten en laten; 
 De balans; 
 De toelichting. 
 
De jaarrekening bevat een gecomprimeerd overzicht van alle lasten, baten en saldi per programma. 
De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd 
vermogen (passiva) van het samenwerkingsverband. 
Een minteken (-) in de jaarstukken geeft aan dat er geen toelichting nodig is. Daarnaast hebben wij het 
ook gebruikt om nullen te vervangen. 
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Financieel Resultaat Duo+ 
Het resultaat van Duo+ is € 158 K. Dit is als volgt verdeeld over de programma’s:  
 

DUO-gemeenten 
(bedragen x € 1.000) 

Resultaat Voorstel bestemming van het resultaat 

Kosten Staf Sociaal 
Domein 

Uit reserve/ 
budget 2019 

Terug te 
betalen 

Bedrijfsvoering -100 -11  0 111 0 

Burger 187 -11 -39  0 137 

Buurt 71 -11  0  0 60 

Totaal 158 -33 -39 111 197 

 
Voorstel bestemming restultaat 

 De nog te betalen kosten (€ 33.000) staf, waarmee rekening was gehouden in het budget van 2018 
en die in januari 2019 betaald zijn, te dekken uit het resultaat. 

 De resterende middelen (€ 39.000) met betrekking tot het werkplan sociaal domein te dekken uit 
het resultaat en beschikbaar te stellen in 2019 ter afronding van het werkplan sociaal domein. 

 In te stemmen met de overschrijding op het programma Bedrijfsvoering € 111.000 en deze in 2019 
te dekken uit de reserve Bedrijfsvoering en het voordeel van de kapitaallasten. 

 In te stemmen met de onderschrijding binnen de programma’s Buurt en Burger € 197.000 en deze  
terug te laten vloeien naar de DUO-gemeenten.  

 
Toelichting over- en onderschrijding per programma 
 De overschrijding binnen het programma Bedrijfsvoering wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door 

de noodzakelijke éénmalige extra afschrijving van de materiële activa. Dit was noodzakelijk om de 
restant boekwaarde van oude telefoons die niet meer ondersteund werden te verminderen. Ook 
is de boekwaarde van een aantal activa uit 2015 die buiten gebruik waren gesteld omdat deze geen 
toegevoegde waarde meer hadden voor de huidige dienstverlening. 

 De onderschrijding bij de afdeling Burger wordt veroorzaakt doordat een aantal moeilijk 
vervulbare vacatures niet ingevuld konden worden. Mede hierdoor is ook vertraging bij de 
uitvoering van het werkplan sociaal domein ontstaan. 

 De lagere lasten hebben betrekking op lagere lasten inhuur derden met betrekking tot een moeilijk 
vervulbare functie. Daarnaast waren er hogere baten door een vergoeding van het UWV en een 
bijdrage voor detachering van een medewerker vanuit Duo+. 

 
Toelichting lasten en baten bij de Staf en overzicht lasten en baten jaarrekening 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften zijn de lasten van de staf niet 
via de baten doorbelast naar de overige programma’s. Door de lasten negatief te boeken binnen het 
programma staf en positief binnen de overige programma’s wordt de rekening niet cijfermatig 
opgeblazen.  
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Inleiding  
 
In 2018 is Duo+ in zijn volgende fase van ontwikkeling gekomen waarbij de basis verder op orde 
gebracht is. Door de middelen die verkregen zijn voor het terugdringen van het ziekteverzuim is dit 
teruggebracht tot een normaal ziekteverzuimpercentage. Dit is ten opzichte van het voorgaande jaar 
een belangrijke stap geweest binnen Duo+.  
Onderstaand in het kort een opsomming van de belangrijkste zaken die gerealiseerd zijn in 2018:  

 Management  
In 2018 is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de aansturing van Duo+. Het aantal 
afdelingshoofden is teruggebracht van drie naar twee afdelingshoofden.  

 Cultuur  
Door en voor de medewerkers van Duo+ is een ontmoetingsdag opgezet in 2018 en uitgevoerd 
in 2019 waarbij alle DUO-gemeenten betrokken zijn.  

 Informatiebeveiliging  
Om de informatieveiligheid goed te kunnen positioneren in de Duo+ organisatie zijn door de 
gehele organisatie heen opleidingsdagen georganiseerd om op deze wijze de bewustwording 
rond privacy en informatiebeveiliging te bevorderen. 

 Basisapplicaties 
De basisapplicaties zijn dit jaar verder geoptimaliseerd nadat deze in 2017 waren 
geïmplementeerd. Hiermee is een volgende stap gemaakt met het verder optimaliseren en 
harmoniseren van de processen.   

 P&C-producten, VIC-team en accountantscontroles  
De P&C-producten zijn geleverd en daarnaast zijn er wederom vier zeer intensieve 
accountantscontroles afgewikkeld. Vanuit de bestaande formatie van het team Financiën is 
een VIC-team gevormd. Het team Verbijzonderde Interne Controle vervult een belangrijke 
toetsende rol ter voorbereiding op de accountantscontrole.  

 Dienstverleningsovereenkomsten  
De dienstverleningsovereenkomsten zijn verder ontwikkeld in 2018 waarmee deze steeds 
meer een goede basis vormen om vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer tot goede 
afspraken te komen over de uit te voeren werkzaamheden en de kwaliteit hiervan. 

 Slimmer Verbinden 
In 2018 lag de nadruk op het harmoniseren en uitfaseren van de kleinere softwarepakketten 
en het harmoniseren van de werkplekken waardoor locatieonafhankelijk werken voor 
iedereen mogelijk werd. Het aantal van circa 930 applicaties is teruggebracht naar circa 270, 
wat de beheerlast aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook alle 700 werkplekken zijn inmiddels 
nagenoeg geharmoniseerd en gemoderniseerd. De verdere afronding van het project zal in 
2019 plaatsvinden. 

 Werkplan Sociaal domein 
Voor de transformatie Sociaal Domein is uitvoering gegeven aan het Werkplan Door-
ontwikkeling Sociaal Domein 2016-2018. Hiermee is deels invulling gegeven aan de 
afzonderlijke afspraken met de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel. 

 Assetmanagement 
Het assetmanagement is verder opgetuigd voor de twee DUO-gemeenten Uithoorn en Ouder-
Amstel. Hiermee is een belangrijk sturingsmiddel verkregen. 

 Predicaat adequaat 
In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) is het oordeel van de Provincie Noord-
Holland voor de uitvoering va de VTH-taken van redelijk adequaat naar adequaat 
opgewaardeerd. 
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Programma’s 
2.1  Programma Stafbureau 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Aansturen en doorontwikkeling 
organisatie 

Nadat 2017 in het teken heeft gestaan van de basis op orde 
krijgen, was 2018 het jaar van de doorontwikkeling van 
Duo+. De focus van deze doorontwikkeling heeft 
voornamelijk gelegen bij de herijking: de doorontwikkeling 
van de samenwerking tussen de vier DUO-organisaties. De 
herijking heeft een groot beslag gelegd op de capaciteit 
binnen het Duo+, en ook het Stafbureau. Daarmee is een 
aantal interne doorontwikkelingen vertraagd. Deze zaken 
worden zodra de kaders uit de herijking duidelijk zijn, 
verder opgepakt.  

Begroting 
2018 blz. 8 

Concern control In 2018 is gestart met het werken met DVO’s: een nieuwe 
werkwijze, zowel voor de opdrachtgevers als -nemer. 
Leerpunten uit het afgelopen jaar worden meegenomen in 
de herijking (en bij het overeenkomen van de nieuwe 
DVO’s).  
 
In 2018 is de taakstelling in de begroting gerealiseerd. 
Inmiddels is de taakstelling onderdeel van de 
herijkingsdiscussie. Los van de financiële taakstelling zijn 
het afgelopen jaar diverse efficiencyvoordelen behaald. 

Begroting 
2018 blz. 8 

Bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen 

Met de komst van een directieadviseur binnen Duo+ is in 
2018 verder gewerkt aan het borgen van de bestuurlijke 
besluitvorming binnen Duo+.  
Inmiddels is functie van directieadviseur binnen Duo+ 
structureel opgenomen in de begroting, de 
doorontwikkeling van bestuurlijk 
besluitvormingsprocessen wordt komend jaar verder 
opgepakt. 

Begroting 
2018 blz. 8 

Informatieveiligheid  
 
(zie verder onder kwaliteit) 

De informatieveiligheidsorganisatie optimaliseert een 
samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging 
van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid 
van de informatie. Risicoanalyse, oog voor de 
bedrijfsvoering en in achtneming van de wettelijke 
voorschriften zijn daarbij de sleutelbegrippen. 

Begroting 
2018 blz. 8 

Opzetten inkoopfunctie 
 
(zie verder onder kwetsbaarheid) 

In samenwerking met de Stichting Rijk is een notitie 
geschreven waarin de uitgangspunten voor de 
inkoopfunctie in Duo+ en de DUO-gemeenten vastgelegd 
zijn. In de lijn komt het erop neer dat iedere organisatie 
een inkoopcontractgroep opricht. Daarin zijn de 
medewerkers vertegenwoordigd die in de lijn veelvuldig 
bezig zijn met inkoop en aanbesteding. In de 
inkoopcontactgroep worden het inkoopjaarplan 
besproken, ontwikkelingen t.a.v. het aanbestedingsbeleid, 
cases van aanbestedingen e.d. 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

De verbijzonderde interne controle 
 
(zie verder onder kwaliteit) 

In 2018 is eerder gestart met de verbijzonderde interne 
controle dan in 2017. Desondanks is het toch lastig om de 
strakke planning aan te houden. De controles worden 
namelijk voor het overgrote deel gegevensgericht 
uitgevoerd. Dit betekent dat per proces veel waar-
nemingen gedaan moeten worden om te kunnen 
vaststellen of het gehele proces rechtmatig doorlopen is. 

 

Informatievoorziening  
 
(zie verder onder kwaliteit) 

In 2018 zijn binnen het project “stuurinformatie” grote 
stappen gezet in het ontsluiten van de informatie-
voorziening. Er zijn twee dashboards gemaakt, een voor 
geld en een voor mens. Het Dashboard geld genereert 
onder andere informatie over de budgetten, de 
facturenstroom en de crediteuren. Het dashboard mens 
geeft onder meer stuurinformatie over de formatie, het 
ziekteverzuim en de leeftijdsopbouw van de organisatie. 

 

Programma Slimmer Verbinden 
(zie verder onder kwaliteit) 

Het programma Slimmer Verbinden is in het leven 
geroepen om voor de vier DUO-organisaties de basis op 
orde te brengen wat betreft de harmonisatie van de 
processen en de modernisering van de 
ICT. Het programma kent een meerjarige aanpak en is 
gestart in 2017. 

 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
De verbijzonderde interne controle 
Het doel is om op termijn de processen zodanig in te richten dat overgegaan kan worden op de 
procesgerichte controles. Binnen het sociaal domein is hier al een aanzet toe gemaakt. Het betekent 
wel dat alle processen opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden om controles in te bouwen 
op de risicovolle handelingen binnen het proces. Deze controles worden dan tijdens het proces verricht 
door de proceseigenaren in plaats van achteraf door het team Verbijzonderde Interne Controle (Team 
VIC). Via deze wijze van controleren kunnen fouten eerder ontdekt worden in het proces en kan waar 
nodig ook het proces tijdig aangepast worden.  
 
In 2018 is ook gezocht naar een applicatie die de procesgerichte controles kan ondersteunen, echter 
nog zonder resultaat. In 2019 wordt in overleg met de accountant toegewerkt naar meer 
procesgerichte controles. De rechtmatigheidscontroles zijn in 2018 al veel beter en tijdiger verlopen 
dan in 2017. Dat komt ook omdat een kwaliteitsmedewerker ingezet is om de processen te reviewen 
voordat deze met de proceseigenaar besproken worden en voordat de uitkomsten van de controles 
voorgelegd worden aan de accountant. 
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Informatievoorziening  
De dashboards zijn fraai van vormgeving en voorzien het management en de teamleiders van de 
nodige stuurinformatie voor de genoemde onderwerpen. Ook wordt de informatie van de dashboards, 
die makkelijk toegankelijk zijn, steeds beter. Het project “stuurinformatie” is nog niet afgerond. Nu 
wordt nog gewerkt aan het ontsluiten van het dashboard “werk”. Dit dashboard gaat stuurinformatie 
leveren vanuit het zaaksysteem In Proces zoals de doorlooptijd van de zaken en de termijnen die aan 
de zaken gekoppeld zijn. Verder is het de bedoeling dat het aantal dashboarden op termijn verder 
uitgebreid gaat worden met informatie over klachten, kanaalsturing, meldingen e.d. 

 
 
Afhandeling van facturen 
De facturenafhandeling duurde in 2018 gemiddeld tussen de 25 en 29 dagen. Dat is lang als bedacht 
wordt dat de uiterste norm voor het afhandelen van facturen 30 dagen is. In de maand december 2018 
stonden nog 50 facturen open van langer dan 30 dagen. Daar zitten 22 facturen van 90 dagen en langer 
bij. Echter, de meeste van deze facturen zijn nog niet betaald als gevolg van een conflict met de 
leverancier. In de maand december 2018 is de afhandeling van de facturen ook enigszins vertraagd 
door een technisch probleem binnen het financieel systeem. In de onderstaande grafiek is het verloop 
van de afhandeling van de facturen weergegeven in gemiddelde afhandelingstijd. Opvallend in deze 
grafiek dat in de maanden februari en maart het gemiddeld aanzienlijk toenam. Dat is in de maanden 
daarna ingelopen.  
 

 
 
Tabel 1- gemiddelde afhandelingstijd van de facturen over 2018 per maand. 

Figuur 1- Dashboard Geld 
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Klachten  
De klachten die bij Duo+ binnenkomen op de dienstverlening en de bejegening worden geregistreerd. 
Deze klachten worden uitgesplitst in klachten t.a.v. de gemeente Ouder-Amstel en de klachten t.a.v. 
de gemeente Uithoorn. De afhandeling van de klachten verloopt verder via de afzonderlijke DUO-
gemeenten. 
 
Het aantal klachten in 2018 is 
ten opzichte van 2017 licht 
toegenomen tot 75. Ten 
aanzien van de gemeente 
Ouder-Amstel zijn in 2018 30 
klachten geregistreerd en 
voor de gemeente Uithoorn 
45. Van de klachten van de 
gemeente Ouder-Amstel zijn 
5 klachten geheel of 
gedeeltelijk gegrond 
verklaard en van de 
gemeente Uithoorn 0. 
Opvallend is dat veel klachten 
door een vorm van mediation 
afgehandeld worden. Voor de 
gemeente Ouder-Amstel zijn 
17 klachten informeel 
afgehandeld en voor de 
gemeente Uithoorn 30. In 
onderstaande grafiek zijn de 
klachten en de afhandeling 
daarvan in absolute getallen 
en relatieve getallen 
weergegeven.  
 
Informatiebeveiliging  
Nadat eind 2017 Duo+ en de 
DUO-gemeenten het 
strategische informatiebeleid en tactisch informatiebeleid hebben vastgesteld, is gestart met de 
daadwerkelijke uitvoering hiervan. Duo+ heeft samen met de DUO-gemeenten uitgesproken te 
voldoen aan de eisen die de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) als 
basisnormenkader stelt. Daarnaast is afgesproken dat de gemaakte afspraken over de ENSIA-
verantwoording worden nagekomen. In 2018 heeft er een ENSIA zelfevaluatie plaatsgevonden, dit om 
een compleet beeld over de stand van zaken rondom informatiebeveiliging en de invoering van de BIG 
te krijgen. De score daarvan is nog niet bekend.  
 
Kwetsbaarheid 
Opzetten inkoopfunctie 
De werkzaamheden in 2018 hebben ertoe geleid dat er binnen alle DUO-organisaties een 
inkoopcontactgroep actief is. De inkoopcontactgroep wordt aangestuurd door een Contactpersoon 
Inkopen (CPI). Binnen Duo+ wordt een platform actief waarin de CPI’s van alle vier de organisaties 
zitting nemen. Binnen dat platform wordt o.a. het inkoopjaarplan besproken en vindt ook afstemming 
plaats. Het inkoopjaarplan wordt jaarlijks opgesteld door de Stichting Rijk. Het plan behelst alle 
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voorgenomen aanbestedingen van de vier organisaties in een dienstjaar. Stichting Rijk zal voor de 
gemeenten en Duo+ voornamelijk de Europese aanbestedingen, de nationaal openbare 
aanbestedingen en de wat complexere meervoudig 0nderhandse aanbestedingen begeleiden. De 
overige aanbestedingen worden in de lijn gedaan door de onderhavige 
budgethouders/proceseigenaren. Met het instellen van de inkoopcontactgroep zorgen we voor een 
tijdige signalering van problemen, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden en daarmee de kwaliteit van 
de inkoopfunctie binnen de DUO-organisaties omhoog gaat.  
 
In 2018 is ook een begin gemaakt met de zoektocht naar een contractbeheersysteem. Onderzocht 
wordt of binnen de beschikbare applicaties van Duo+ een contractbeheersysteem geïncorporeerd kan 
worden. Als dat niet lukt, zal naar een andere applicatie gezocht worden. Daarbij is wel in beeld dat de 
gemeente Uithoorn reeds beschikt over de applicatie Pactum, een applicatie die ook door de Stichting 
Rijk ondersteund wordt. Een goed contractbeheersysteem ondersteunt in het proces van inkoop en 
aanbesteding en bij een goed gebruik van een dergelijk systeem kunnen fouten, bijv. overschrijdingen 
van termijnen en drempelbedragen, bij inkoop en aanbesteding voorkomen worden. 
 
Kosten 
Programma Slimmer Verbinden 
Bij de eerste slag lag de nadruk op het afronden van de basisvoorzieningen van ICT en de aanbesteding 
van diverse grote softwarepakketten die in gebruik zijn in de primaire dienstverlening (Sociaal Domein, 
Burgerzaken, Beheer openbare ruimte etc.). In 2018 ging het vooral om het harmoniseren en 
uitfaseren van de kleinere softwarepakketten en het harmoniseren van de werkplekken waardoor 
locatieonafhankelijk werken voor iedereen mogelijk werd. Het aantal van circa 930 applicaties is 
teruggebracht naar circa 270, wat de beheerlast aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook alle 700 
werkplekken zijn inmiddels geharmoniseerd en gemoderniseerd. Voor de in de grote 
bedrijfsapplicaties ingerichte processen, lag in 2018 de aandacht op optimalisatie en het borgen van 
deze processen. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
Inwerkingtreding Algemene Verordening Gegevensbescherming 
2018 was ook het jaar waarin de nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening gegevensbescherming 
(AVG) is ingegaan. Dit is één van de meest zichtbare veranderingen van het afgelopen jaar geweest op 
basis van nieuwe wet- en regelgeving. De AVG verplicht de DUO-organisaties ‘technische en 
organisatorische maatregelen’ ter bescherming van al de persoonsgegevens waarover de DUO-
organisaties beschikken toe te passen. Kortom, de noodzaak om de informatiehuishouding op orde te 
hebben, is bij wet vastgelegd.  
 
Samen met de inmiddels aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) is begonnen om alle 
afdelingen van de DUO-organisaties een verplichte voorlichting te laten volgen. Hierin zijn de basis 
principes van de AVG toegelicht maar ook zaken rond informatie beveiliging en clean desk policy.  
 
In 2018 zijn er in Duo+ in totaal 11 meldingen gedaan van veiligheidsincidenten waarbij mogelijk 
persoonsgegevens zijn betrokken. Deze meldingen zijn nader onderzocht en bij zes hiervan was er 
daadwerkelijk sprake van een zogenaamd datalek waarbij inwoners daadwerkelijk in hun privacy zijn 
geschaad. In deze gevallen is er, conform wettelijke verplichting, melding gedaan bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
In de loop van 2018 is een duidelijke stijging in het aantal meldingen te zien, die te verklaren is door 
de toenemende aandacht voor informatieveiligheid en de procedure rondom beveiligingsincidenten 
en datalekken. Bij iedere melding wordt samen met de betreffende afdeling gekeken naar mogelijke 
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aanpassingen in procedures en/of werkwijzen om herhaling te voorkomen. Daarnaast is in alle gevallen 
door de betrokken afdelingen zelf contact gezocht met de betrokken om hen te informeren over het 
datalek en excuses aan te bieden.  
 
Ziekteverzuim 
Begin 2018 was het ziekteverzuim binnen Duo+ hoog opgelopen. De organisatie zat gemiddeld op meer 
dan 10% met uitlopers binnen een paar teams naar ongeveer 20%. Dit hoge ziekteverzuim was voor 
een belangrijk deel het gevolg van de hoge werkdruk. Duo+ beschikt namelijk niet over voldoende 
budgetten om de vervanging bij ziekte of het inhuren bij moeilijk in te vullen vacatures op te kunnen 
vangen. Ook zag Duo+ zich geconfronteerd met een aantal langdurig zieken die meegekomen zijn bij 
de vorming Duo+. Om het hoge ziekteverzuim binnen Duo+ een halt toe te roepen hebben de DUO-
gemeenten extra budget beschikbaar gesteld. Deze extra gelden zijn benut voor inhuur bij ziekte en 
bij vacatures die moeilijk vervulbaar zijn. Ook is er een oplossing gevonden voor een aantal langdurig 
zieken. Al deze maatregelen hebben ertoe geleid dat het ziekteverzuim van Duo+ in de loop van 2018 
enorm gedaald is. In de maand december 2018 was het ziekteverzuim binnen Duo+ teruggebracht naar 
4,5 %. In de grafiek is het verloop van het ziekteverzuim in 2018 per maand weergegeven.  
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Wat heeft het gekost? 
Stafbureau 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na 
wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten 0 -879 787 -92 -91 1 

Structurele baten 0 879 -879 0 0 0 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo structureel 0 0 -92 -92 -91 1 

Incidentele lasten -142 -465 465 0 0 0 

Incidentele baten 142 465 -373 92 91 -1 

Toevoegingen aan reserves  0 0 0 0 0 0 

Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0 0 

Saldo incidenteel 0 0 92 92 91 -1 

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0 

 
Toelichting op het resultaat 2018 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften is het saldo van de lasten 
(€ 939.052) van de staf niet via de baten doorbelast naar de overige programma’s, maar negatief via de 
lasten. Door deze lasten negatief te boeken binnen het programma staf en positief binnen de overige 
programma’s wordt de rekening niet cijfermatig opgeblazen. 
 
De post ‘incidentele baten’ heeft betrekking op de detachering vanuit Duo+ aan een andere gemeente. 
Deze worden vervolgens intern verdeeld naar de betreffende programma’s. 
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2.2  Programma Bedrijfsvoering 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Harmoniseren financiële administratie  In 2018 zijn alle financiële administraties 

ondergebracht in het financiële pakket Key2financiën. 

Hiermee is een belangrijke stap gezet in het verder 

harmoniseren en optimaliseren van de 

(financiële)processen.  

Begroting 

2018 blz. 10 

Doorontwikkeling websites  In het kader van de doorontwikkeling van de 

gemeentelijke websites is er in 2018 voor gezorgd dat 

steeds meer diensten digitaal afgenomen kunnen 

worden en dat informatie steeds gemakkelijker 

vindbaar is.  

Begroting 

2018 blz. 10 

Administratie van ingeleende externe 

arbeidscapaciteit op orde 

Binnen de financiële administratie is de inhuur van 

derden afzonderlijk verantwoord. Daarnaast is het bij 

de aanvraag van inhuur verplicht om de onderliggende 

contracten als bijlage toe te voegen. De verbijzonderde 

interne controle toetst op basis van de inkoop en 

aanbesteding regels.  

Begroting 

2018 blz. 10 

De Servicedesk heeft in 2018 bereikt dat 

ruim 10% meer calls binnen 5 minuten 

kunnen worden opgelost door de 1e 

lijns ondersteuning bij team ID  

Door intensieve samenwerking met het team I&A, het 

vastleggen van werkafspraken en 

verantwoordelijkheden in een intern DVO is hier een 

enorme verbetering ontstaan. Medewerkers zijn 

efficiënter aan het werk, mede door intensieve 

afstemming en opleidingen. Deze verbeteringen 

hebben er zelfs toe geleid dat uitbreiding van de 

dienstverlening aan P&O mogelijk wordt. 

Begroting 

2018 blz. 10 

Doorontwikkeling monitoring en sturing In 2018 is een dashboard beschikbaar gesteld waarbij 

zowel de personele gegevens (werk) als financiële 

budgetten (middelen) zijn opgenomen. Op deze wijze 

hebben budgethouders continu goed inzicht in 

afwijkingen/voortgang. In 2019 zal dit nog verder 

ontwikkeld worden door het dashboard uit te breiden 

met de voortgang vanuit het zaaksysteem.  

Begroting 

2018 blz. 10 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
Doordat alle administraties ondergebracht zijn binnen één financieel pakket zijn de financiële 
processen geharmoniseerd en ontsloten via een dashboard. Hiermee is de inzichtelijkheid sterk 
verbeterd en daarmee ook de mogelijkheid tot (bij)sturen. 
 
Doordat er gezamenlijk is ingekocht zijn er verbeteringen in de dienstverlening ontstaan, voor 
hetzelfde geld, denk aan de koffie, sanitaire voorzieningen en BHV-samenwerking. 
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Kwetsbaarheid  
De afname van kwetsbaarheid binnen Duo+ als uitvoeringsorganisatie binnen de samenwerking 
draagt ertoe bij dat de kwetsbaarheid van de gemeenten verminderd. Dit komt tot uitdrukking in het 
terugdringen van het ziekteverzuim in 2018, maar bijvoorbeeld ook in het meer systematisch werken 
in gedeelde automatiseringssystemen. Verder draagt aan het afnemen van kwetsbaarheid bij dat 
steeds meer processen beschreven zijn en in systemen en werkwijzen zijn ingevoerd.  
  
Ook het werk maken van het samenbrengen van het functioneel applicatiebeheer binnen het team 
I&A van de afdelingsapplicaties heeft bijgedragen aan het in toenemende mate minder vatbaar zijn 
voor kwetsbaarheden in de bedrijfsvoering. Daarnaast is met de komst van het dashboard een 
belangrijke stap gezet in het beschikbaar stellen van realtime management- en sturingsinformatie. 
Als gevolg hiervan is het management van Duo+ beter in staat actief risicomanagement te voeren 
wat leidt tot een verdere kwetsbaarheidsreductie. Al dit soort maatregelen, waaraan Duo+ ook de 
komende jaren blijft werken om te verbeten, dragen bij aan het vergroten van de mogelijkheden tot 
onderlinge vervanging en het meer in control zijn.  
 
Kosten 

Het terugbrengen van het aantal applicaties heeft er ook voor gezorgd dat de materiële kosten voor 
ICT zijn verlaagd. Daarnaast is vanuit de bestaande formatie van het team Financiën een VIC-team 
gevormd, die een belangrijke toetsende rol vormt ter voorbereiding op de accountantscontrole. 
    
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
De ontwikkelingen binnen Bedrijfsvoering hebben voornamelijk in het teken gestaan van de verdere 
harmonisatie en de optimalisatie van de diverse applicaties. Daarnaast is gewerkt aan de met de DUO-
gemeenten afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Deze zijn periodiek beoordeeld en 
waar mogelijk op bijgestuurd. 
 
Wat heeft het gekost? 

Bedrijfsvoering 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten -14.280 -14.004 -334 -14.338 -14.654 -316 

Structurele baten 14.224 14.004 334 14.338 14.494 156 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo structureel -56 0 0 0 -160 -160 

Slimmer verbinden     -1.055 -1.055 -530 525 

overige Incidentele lasten -1.968 -343 -921 -1.264 -1.146 118 

overige Incidentele baten 988 343 921 1.264 1.206 -58 

Toevoegingen aan reserves  0 0  -185 -185 -185 0 

Onttrekkingen aan reserves 980 0  1.240 1.240 715 -525 

Saldo incidenteel 0 0 0 0 60 60 

Saldo van baten en lasten -56 0 0 0 -100 -100 
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Toelichting op het resultaat 2018 
De hogere last wordt voornamelijk veroorzaakt door extra afschrijving op de materiële activa. Dit was 
noodzakelijk om de restant boekwaarde van oude telefoons die niet meer ondersteund werden te 
verminderen. Ook is de boekwaarde van een aantal activa uit 2015 die buiten gebruik waren gesteld 
omdat deze geen toegevoegde waarde meer hadden voor de huidige dienstverlening.  
 
Daarnaast zijn in 2018 extra middelen beschikbaar gesteld voor het terugdringen van het 
ziekteverzuim en een aantal acute problemen. Deze middelen zijn volledig uitgegeven en hebben er 
ook toe geleid dat het ziekteverzuim teruggebracht is op een normaal niveau.  
 
De hogere baten hebben betrekking op de inkomsten van werkzaamheden Geo-informatie, hogere 
ziekte-uitkering UWV en een vergoeding voor de kosten van Citymarketing. 
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2.3  Programma Burger 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 
Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Werken volgens dienstverleningsvisie; 

monitoren van resultaten en sturen op 

vastgestelde normen 

In 2018 is gewerkt conform de in de DVO 

Dienstverlening opgenomen KPI’s en is hierop 

gestuurd door monitoring van de afwijkingen en het 

nemen van maatregelen. Er is verder adequaat 

gereageerd op een aantal ontvangen meldingen van 

burgers met betrekking tot de door hen ondervonden 

kwaliteit van de dienstverlening. 

Begroting 

2018 blz. 13 

Digitalisering producten en diensten 

burgerzaken 

Doordat in 2018 door technische oorzaken de 

implementatie van de Burgerzaken applicatie nog niet 

helemaal is afgerond, heeft de voorgenomen 

digitalisering van producten en diensten nog niet 

helemaal kunnen plaatsvinden. Wel zijn de 

basisprocessen aan de balie geheel geharmoniseerd 

en worden daardoor efficiënter uitgevoerd. 

Begroting 

2018 blz. 13 

Doorontwikkeling KCC  In 2018 heeft het KCC ervoor gezorgd dat in ieder 

geval het bereikte niveau van dienstverlening op peil 

is gebleven en waar mogelijk uitgebreid, bijvoorbeeld 

door het meer afhandelen van producten van 

Burgerzaken. 

Begroting 

2018 blz. 13 

Benchmark(en)  Het werkplan doorontwikkeling Sociaal Domein 2016-

2018 is geëvalueerd. In het werkplan staat als 

actiepunt een formatieonderzoek opgenomen. Naar 

aanleiding hiervan heeft Duo+ aan Berenschot 

gevraagd een onderzoek te doen naar de omvang van 

de formatie binnen het Sociaal Domein in verhouding 

tot andere gemeenten (totaal 240 gemeenten 

hebben aan deze benchmark meegedaan). De 

resultaten van de evaluatie van het werkplan en de 

onderzoeksresultaten worden Q1 2019 met de 

opdrachtgevers Duo+ besproken. 

 

Daarnaast zijn zowel OA als UITH inmiddels 

aangesloten bij de Benchmark Werk & Inkomen van 

Divosa. UITH neemt ook deel aan de benchmark 

Armoede & Schulden van Divosa. 

Gemeentelijke informatie over het Sociaal Domein 

staat ook opgenomen op de website (dashboard) 

waar staat je gemeente. Via deze monitor zijn per 

gemeente gegevens beschikbaar, ook over het 

gebruik van voorzieningen binnen het Sociaal 

Domein. De monitor kan gebruikt worden om 

gemeentelijke cijfers met (buur)gemeenten te 

vergelijken. 

 

 

Begroting 

2018 blz. 13 
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Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Contractbeheer Jeugd Het contractbeheer Wmo, de Jeugdwet en PW is in 

2018 voor OA en UITH door de uitvoeringsorganisatie 

Duo+ uitgevoerd. Of Duo+ het contractbeheer blijft 

uitvoeren, is een vraagstuk dat in de evaluatie 

Werkplan Doorontwikkeling Sociaal Domein 2016-

2018 staat opgenomen.  

Begroting 

2018 blz. 13 

Jeugdhulp inkoop Vanaf 1 januari 2018 zijn de nieuwe Inkoopregels van 

kracht. De nieuwe Inkoop Jeugdwet was opnieuw een 

grote wijziging in de (administratieve) uitvoering, 

maar de wijziging verloopt goed. De nieuwe Inkoop 

Jeugdwet is binnen het Sociaal Domein 

geïmplementeerd en de administratieve organisatie 

ingericht. Het project is afgerond. 

Hierbij een aantekening: omdat de budgetten 

Jeugdhulp onder spanning staan zijn in het tweede 

half jaar 2018 maatregelen genomen om de 

budgetten Jeugd beter onder controle te houden.  

Begroting 

2018 blz. 14 

Verder inregelen en ontwikkelen 

management en sturingsinformatie 

managementinformatie sociaal domein  

Het project heeft vertraging opgelopen. Op dit 

moment loopt een nader onderzoek hoe de monitor 

& sturingsinformatie beter opgezet en gefaciliteerd 

kan worden. Het project loopt door in 2019. Tot de 

monitor werkend is, wordt de sturingsinformatie per 

kwartaal (handmatig) aangeleverd bij de DUO-

gemeenten. 

Begroting 

2018 blz. 14 

Handhaving WMO en Jeugd In 2018 is uitvoering gegeven aan een 

handhavingsplan Sociaal Domein voor de PW. Er ligt 

een nieuw (concept)plan met een aanvulling voor de 

Wmo en Jeugdwet. Dit plan wordt Q1 2019 

voorgelegd aan de beleidsmedewerkers van de DUO-

gemeenten.  

Begroting 

2018 blz. 14 

Identiteitsfraude  Door capaciteitsproblemen als gevolg van langdurig 

ziekteverzuim heeft de aanpak van identiteitsfraude 

minder resultaat opgeleverd dan verwacht. Dit zal in 

2019 naar verwachting sterk kunnen verbeteren. 

Begroting 

2018 blz. 14 

 

Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
De doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen van de 
gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn is in 2018 verder ter hand genomen. Daarbij is gewerkt aan met 
name de telefonische bereikbaarheid, hierin zijn goede resultaten behaald. Daarnaast is veel aandacht 
gegeven aan het verbeteren en uitbreiden van de digitale dienstverlening. 
 
Binnen het Sociaal Domein is sprake van een integrale aanpak van hulpvragen, er wordt samengewerkt 
met verschillende partijen binnen en buiten de uitvoeringsorganisatie en bij een mix van interventies 
wordt bij complexe situaties gewerkt met één aanspreekpunt. 
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Kwetsbaarheid 
In 2018 is een groot deel van de werkprocessen binnen afdeling Burger geharmoniseerd door het 
operationeel worden van de nieuwe (voor beide gemeenten werkende) applicaties; de backoffice 
applicatie in het Sociaal Domein en de applicatie bij Burgerzaken. Binnen deze teams wordt dus met 
eenzelfde applicatie gewerkt waardoor medewerkers bijna volledig inzetbaar zijn voor beide 
opdrachtgevers.  
 
Doordat de informatievoorziening met betrekking tot beide gemeentes richting het klanten contact 
centrum (KCC) up to date is wordt ook daar gemeente-overstijgend gewerkt en zijn medewerkers 
onderling vervangbaar. 
 
Voor de Backoffice Sociaal Domein geldt daarnaast dat ook domein overstijgend gewerkt wordt. De 
onderlinge uitwisselbaarheid maakt dat de kwetsbaarheid verminderd wordt door de grotere mate 
van onderlinge versterking en grotere mate van onderlinge vervangbaarheid.  
 
Binnen de Frontoffice Sociaal Domein wordt nog niet gemeente overstijgend gewerkt, maar versterken 
medewerkers elkaar vooral door kennisdeling. In de cliëntbenadering is echter nog sprake van 
medewerkers die voor de twee gemeenten afzonderlijk werken. In 2018 is een start gemaakt met het 
harmoniseren en inrichten van de werkprocessen, het moment dat dit afgerond wordt (2019) wordt 
ook in dit domein een belangrijke stap gezet in het verminderen van de kwetsbaarheid.  
 
Daarnaast zijn in 2018 de voorbereidingen getroffen om het Functioneel Beheer van de 
afdelingsapplicaties te centraliseren binnen team I&A. Deze verschuiving, die per 1 januari 2019 
plaatsvindt, zorgt voor meer massa op dit taakveld waardoor ook hier de kwetsbaarheid (door één 
pits-functies) verder verminderd wordt.  
  
Kosten 
Door de harmonisatie van de backoffice applicatie in het Sociaal Domein en de applicatie bij 
Burgerzaken, lees harmonisatie van werkprocessen hebben we kunnen starten met het behalen van 
efficiencyvoordelen en een flexibelere inzet van medewerkers. Daarnaast zal de harmonisatie van de 
applicaties op termijn ook een besparing op de kosten van ICT opleveren. 
  
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
In 2018 is binnen afdeling Burger gewerkt met de eind 2017, door de teams KCC/Burgerzaken en 
Sociaal Domein met de gemeenten, afgesloten dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Gedurende 
het jaar zijn de in de DVO’s opgenomen afspraken over de voorwaarden, kwaliteit en kosten waartegen 
Duo+ de, in de pdc's beschreven producten en diensten, levert aan de gemeenten, periodiek 
geëvalueerd.  
 
Als bijzonderheid kan nog genoemd worden dat de regelgeving met betrekking tot het inkoopbeleid 
op het terrein van de Jeugdwet is gewijzigd. Dit heeft in 2018 gezorgd voor aanpassingen in het proces, 
dit zal ook in 2019 verder doorgaan. 
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Wat heeft het gekost? 
Burger 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten -5.175 -4.724 -279 -5.003 -5.133 -130 

Structurele baten 6.512 4.724 279 5.003 5.225 222 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo structureel 1.337 0 0 0 125 125 

Incidentele lasten -807 -155 -1.156 -1.311 -1.076 235 

Incidentele baten 755 155 906 1.061 921 -140 

Toevoegingen aan reserves  0  0  -31 -31 -31 0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  281 281 281 0  

Saldo incidenteel -52 0 0 0 95 95 

Saldo van baten en lasten 1.285 0 0 0 187 187 

 
Toelichting op het resultaat 2018 
De per saldo (incidenteel/structureel) lagere kosten hebben betrekking op: 

 het werkplan sociaal domein (€ 39 K) en schuldhulpverlening (€ 31 K). Bij de bestemming van 
het resultaat zal verzocht worden om deze middelen voor 2019 in te kunnen zetten. 

 lagere lasten omdat een aantal moeilijke vervulbare vacatures niet ingevuld konden worden 
en niet alle middelen (€ 353 K) voor ziektevervanging en acute problemen zijn besteed (€ 24K) 
niet besteed.  

 
De hogere baten hebben betrekking op: 

 Middelen voor diverse projecten vanuit de gemeente Uithoorn die niet afzonderlijk geraamd 
zijn. 
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2.4  Programma Buurt 
 
Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij er voor gedaan? 

Wat hebben wij bereikt? Wat hebben wij er voor gedaan? Bron 

Scheidingsdepot in eigen beheer genomen per 1-1-

2018 

Twee medewerkers onderhoud 

aangenomen en alle medewerkers van het 

service team zijn opgeleid tot beheerder 

scheidingsdepot. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Voorbereiding en implementatie Omgevingswet Personeel opgeleid en voorbereidingen 

getroffen voor de implementatie van de 

Omgevingswet en integratie ervan in onze 

werkprocessen 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Invulling gegeven aan kwaliteitscriteria 2.1 Visie gemaakt m.b.t. in- en uitbesteden. 

Deze visie zal eerste kwartaal 2019 met de 

gemeenten besproken worden. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Voorbereiding Wet vergunningverlening en toezicht en 

handhaving (VTH) 

Werkprocessen zijn aangepast. 

Medewerkers volgen noodzakelijke 

cursussen om kwaliteit op peil te brengen. 

Dit loopt volgens planning maar is nog niet 

afgerond. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

Grip op risicogestuurd beheer buitenruimte in 2020 Voor beide gemeenten is er voor diverse 

Assets gestart met het opstellen van 

beheerplannen op basis van risico 

gestuurd beheer. 

In het kader van de Doorontwikkeling van 

het Assetbeheer hebben de medewerkers 

van de teams I&B en interne opleiding 

genoten ter verbetering van hun rollen en 

taken binnen de Assets. In Q4 is gestart 

met het opstellen van een IBOR (Integraal 

Beleid Openbare Ruimte) en een LIOR 

(Leidraad inrichting Openbare Ruimte), 

gelijktijdig heeft de Implementatie 

(conversie) van de beheersystemen 

plaatsgevonden van diverse assets 

(wegen, riolering, groen, bomen, spelen 

en water). Door vertraging heeft 

optimalisatie nog niet plaatsgevonden. 

Begroting 

2018 blz. 

16 

 
Kansen die zich hebben voorgedaan in relatie tot de 3 K´s 
Kwaliteit 
In kader interprovinciaal toezicht is in 2018 het predicaat adequaat voor wat betreft uitvoering op VTH-
gebied. 
 
Binnen het Assetmanagement Openbare Ruimte hebben we slagen gemaakt. Afstemming binnen 
Teams Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud is verstevigd.  
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Kwetsbaarheid 

Binnen de afdeling Buurt hebben zich in 2018 een aantal kansen voorgedaan voor het verminderen 
van de kwetsbaarheid. Het serviceteam was kwetsbaar door de hoge gemiddelde leeftijd van het team 
en de fysieke beperkingen die dat kan opleveren. In 2018 is deze kwetsbaarheid verminderd door het 
scheidingsdepot in Uithoorn weer in eigen beheer te nemen.  Doordat het beheer hiervan weinig fysiek 
zwaar is kan het werk tot op hogere leeftijd worden uitgevoerd, wat de inzetbaarheid van 
medewerkers binnen het team vergroot.  
 
Daarnaast is het assetmanagement verder doorontwikkeld en is er voor assets in Ouder Amstel een 
risico-gestuurd beheerplan opgesteld. Voor Uithoorn is hiermee gestart. Deze manier van werken 
draagt bij aan de verdere reductie van de kwetsbaarheid van de gemeenten.  
 
Tot slot is door de harmonisatie van de VTH processen een flinke slag gemaakt met de 
kwetsbaarheidsreductie van het team. Punt van aandacht blijven één pits-functies door rafelranden. 
Inzet is dat deze in 2019 zo veel mogelijk worden opgelost binnen het proces van de herijking. 
 
Kosten 

Door de inhaalslag bij de implementatie van de beheerpakketten zijn de te beheren arealen van de 
diverse assets inzichtelijk gemaakt en kunnen in 2019 voor beide gemeenten ‘effect gestuurde’ 
beheerplannen worden opgesteld. Hierdoor kunnen efficiëntere afwegingen worden gemaakt ten 
aanzien het onderhoud. 
 
Door harmonisatie van de VTH processen is het gelukt om de toename van het werk kostenneutraal 
op te vangen. 
 
Welke ontwikkelingen hebben zich binnen het taakveld voorgedaan? 
Er komt toenemende druk op de personele capaciteit van de teams. 
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Wat heeft het gekost? 
Buurt 
Bedragen x € 1.000 

Rekening 
2017 

Begroting  
2018 

primitief 

Wijzigingen 
2018 

Begroting  
2018 

na wijziging 

Rekening 
2018 

Resultaat  
2018 

Structurele lasten -6.247 -6.065 -184 -6.249 -6.267 -18 

Structurele baten 5.054 6.065 184 6.249 6.269 20 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo structureel -1.193 0 0 0 2 2 

Incidentele lasten 0 -155 -153 -308 -239 69 

Incidentele baten 34 155 153 308 308 0 

Toevoegingen aan reserves  0  0  0  0  0  0  

Onttrekkingen aan reserves 0  0  0  0  0  0  

Saldo incidenteel 34 0 0 0 69 69 

Saldo van baten en lasten -1.159 0 0 0 71 71 

 
Toelichting op het resultaat 2018 
De lagere lasten hebben betrekking op lagere lasten inhuur derden met betrekking tot een moeilijk 
vervulbare functie. De extra kosten die zich hebben voorgedaan hebben voor een belangrijk deel 
betrekking op de middelen voor het terugdringen van het ziekteverzuim. 
 
De hogere baten hebben betrekking op een hogere vergoeding van het UWV en een hogere bijdrage 
voor detachering van een medewerker vanuit Duo+. 
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2.5  Algemene dekkingsmiddelen 
 
Voorschriften BBV 
Conform het BBV omvat het overzicht algemene dekkingsmiddelen tenminste: 
 
Overzicht algemene 

dekkingsmiddelen 

Bedragen x € 1.000 

Rekening  

2017 

  

Begroting  

2018 

primitief 

Wijzigingen 

2018 

Begroting  

2018 na 

wijziging 

Rekening 

2018 

Resultaat  

2018 

Ongebonden lokale heffingen 0 0 0 0 0 0 

Algemene uitkering 0 0 0 0 0 0 

Dividend 0 0 0 0 0 0 

Saldo financieringsfunctie 0 0 0 0 0 0 

Onvoorziene middelen 0 0 0 0 0 0 

Vpb 0 0 0 0 0 0 

Overige 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 0 0 

 
Voor alle bovenstaande middelen geldt, dat Duo+ deze niet in de begroting heeft opgenomen. 
Specifiek wordt nog genoemd dat Duo+ niet zelf financiert dus ook geen saldo heeft uit de 
financieringsfunctie. 
 
Onvoorziene middelen 
Duo+ had geen middelen beschikbaar om onvoorziene uitgaven op te vangen. 
 
Vpb 
Op basis van de verrichte analyse in 2018 zijn wij tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van 
belastingplichtige activiteiten. Indien uit controle van de Belastingdienst blijkt dat er sprake is van 
belastingplichtige activiteiten, dan moeten wij alsnog vennootschapsbelasting afdragen. In paragraaf 
Weerstandsvermogen hebben wij hiermee rekening gehouden. Zie ook de toelichting in paragraaf 
Bedrijfsvoering. 
 
Bijdrage van de DUO-gemeenten 
De bijdrage van de DUO-gemeenten is een specifieke bijdrage gekoppeld aan de programma’s en geen 
algemene dekkingsmiddelen. Dit maakt dat Duo+ geen algemene middelen beschikbaar heeft. 
 
Investeringen 
Voor een toelichting op de investeringen verwijzen wij naar de toelichting op de balans.  
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Paragrafen 
 

3.1  Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 
 
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het samenwerkingsverband verplicht een 
paragraaf weerstandsvermogen in de programma-begroting en de jaarrekening op te stellen. Deze 
paragraaf moet tenminste bevatten: 
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;  
 een inventarisatie van de risico’s; 
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 

 
Naast deze onderwerpen moet in de paragraaf weerstandsvermogen van het jaarverslag conform het 
BBV ook de volgende verplichte kengetallen worden opgenomen: 

 netto schuldquote; 

 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

 solvabiliteitsratio;  

 grondexploitatie (niet van toepassing); 

 structurele exploitatieruimte en  

 belastingcapaciteit (niet van toepassing). 

 
Momenteel zijn voor deze kengetallen geen landelijke normen vastgesteld. Indien er landelijke 
normering komt, zal de toezichthouder zich daarbij aansluiten.  
 
Beleid omtrent weerstandcapaciteit en risico's  
Het doel van het weerstandsvermogen is te bepalen of tegenvallers opgevangen kunnen worden 
zonder dat direct de begroting of het beleid hoeft te worden aangepast. Hiervoor is het van belang dat 
er een inventarisatie plaatsvindt van de risico's. Bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening 
vindt een inventarisatie van die risico’s plaats en geven we de maatregelen aan om de risico's te 
beheersen. Op basis hiervan kan tweemaal per jaar de benodigde risicodekking worden bepaald, die 
wordt afgezet tegen de beschikbare risicodekking, de zogenaamde weerstandscapaciteit. Vooralsnog 
zijn hier geen middelen voor beschikbaar, dus het risico komt uiteindelijk terecht bij de deelnemende 
gemeenten.  

 Risico’s  
Het realiseren van bedrijfsdoelstellingen gaat gepaard met risico’s. Risico’s zijn mogelijke 
gebeurtenissen die een nadelige invloed hebben op het bereiken van de beleidsdoelstellingen. 
Deze dienen beheerst te worden, dat wil zeggen: geheel of gedeeltelijk voorkómen (verlagen van 
de kans), mitigeren of overdragen (verlagen van de impact); 

 Risicomanagement 
Risicomanagement is erop gericht om op een systematische wijze de bedreiging voor de 
bedrijfsdoelstellingen te minimaliseren. Risico’s kunnen via interne beheersmaatregelen, 
verzekeringen of voorzieningen worden afgedekt. Resterende risico’s worden voorzien van 
specifieke beheersmaatregelen en gekwantificeerd;  
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 Weerstandscapaciteit  
Binnen de organisatie zijn middelen en mogelijkheden beschikbaar om de resterende risico’s af te 
dekken. Deze zijn beschikbaar in de vorm van reserves, exploitatiebudgetten en door de 
eigenaarsrol die de deelnemende gemeenten vervullen. Binnen is het eventuele exploitatiesaldo 
onderdeel van de weerstandscapaciteit. Vooralsnog worden kostendekkende exploitaties 
opgesteld en is er geen weerstandscapaciteit binnen Duo+;  

 Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen drukt de mate uit waarin de organisatie in staat is om met de 
beschikbare risicodekking (weerstandscapaciteit) de benodigde risicodekking te matchen. 

 
Inventarisatie van risico's  
Bij het opstellen van deze jaarstukken hebben wij de risico’s die in beeld zijn geactualiseerd.  
Op basis van de informatie in de tabel die hier navolgt zijn de risico’s gekwantificeerd. 

Van ieder risico is de kans en de impact (in euro's) geschat. Is de kans bijvoorbeeld groot en de 
impact zeer groot, dan is de risicoscore 60% van € 750.000, ofwel € 450.000. De thans in beeld 
zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 

 
De thans in beeld zijnde risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 

Nr. Risico/Gebeurtenis Kans Impact Beheersmaatregel Risicoscore 

(x € 1.000) 

1 

Drie gemeentebesturen kunnen in de 
toekomst verschillende inzichten of 
belangen hebben die de Duo+-
organisatie kunnen beïnvloeden en 
daarmee effect kunnen hebben op de 
drie K’s.  

groot zeer groot 

Harmonisatie op alle 
uitvoeringsonderdelen. De 
bedrijfsprocessen van de vier 
organisaties uniformeren. 
Mogelijkheden harmonisatie 
maken deel uit van het 
herijkingsproces.  

450 

2 

Extra inhuur kan noodzakelijk zijn in 
verband met moeilijk vervulbare 
vacatures. groot groot 

Gerichte (advertentie)aanpak, 
profileren als aantrekkelijke 
werkgever. 225 

Kans 

Categorie 

Klasse 

(%) 

Gemiddelde 

(%) 

Impact 

Categorie 

Klasse 

(x € 1.000) 

Gemiddelde 

(x € 1.000) 

zeer klein 0 - 10  5 zeer klein - - 

klein 10 - 30 20 klein 0 - 100 50 

gemiddeld 30 - 50 40 gemiddeld 100 - 250 175 

groot 50 - 70 60 groot 250 - 500 375 

zeer groot 70 - 90 80 zeer groot 500 - 1.000 750 

enorm - - enorm > 1.000 1.500 
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3 

Er zijn geen middelen beschikbaar om 
de mobiliteit (talentontwikkeling) te 
bevorderen.  

groot gemiddeld 

Mobiliteitsplan maken en 
reserve vormen binnen Duo+ 
gemeenten om te zorgen, dat er 
aan de voorkant gestuurd kan 
worden op de mobiliteit. Een 
deel gebeurt thans via het 
project duurzame inzetbaarheid. 

105 

4 

Als achteraf blijkt dat er sprake is van 
belastingplichtige activiteiten, zijn wij 
vennootschapsbelasting verschuldigd 
aan de Belastingdienst.      

Om dit risico te verkleinen 
worden controles uitgevoerd op 
basis van werkelijke cijfers. De 
belastingdienst goed meenemen 
bij de ontwikkelingen van 
vermogen en verdeelsleutel. 

PM 

5 

De Duo+ gemeenten groeien de 
komende jaren mede als gevolg van 
nieuwbouw, nieuw beleid en groei 
economie. Hierdoor wordt het 
beroep wat gedaan wordt op Duo+ 
groter. Dit terwijl deze juist moet 
krimpen om aan de taakstelling te 
kunnen voldoen. Duo+ en de DUO-
gemeenten zijn via de 
herijkingsdiscussie in overleg. 

    

Via de herijkingsdiscussie wordt 
dit besproken. 

PM 

6 

Om de ontwikkelingen te kunnen 
blijven volgen en daarmee aan de 
kwaliteitseisen te kunnen voldoen 
zijn er onvoldoende 
opleidingsmiddelen aanwezig.  

gemiddeld groot 

Een afweging maken binnen de 
totaal beschikbare opleidings-
middelen. 150 

7 

De kosten voor langdurig zieken, 
waarvan een deel al zijn 
overgekomen vanuit de DUO-
gemeenten, drukken zodanig zwaar 
op de begroting dat de middelen voor 
langdurig ziekteverzuim 
overschrijden.  

gemiddeld gemiddeld 

Actief sturen op kort 
ziekteverzuim om langdurig 
ziekteverzuim te voorkomen. 
Waar mogelijk m.b.t. oudere 
gevallen komen tot 
vaststellingsovereenkomsten. 

70 

8 

Specifiek voor SD (FO & BO): Het in 
kaart brengen van de normtijden van 
de geleverde producten, wat gepland 
staat, kan mogelijk een discrepantie 
opleveren tussen de tijd, kwaliteit en 
de toegekende formatie i.r.t. de 
beoogde maatschappelijke effecten 
vanuit de Duo+ gemeenten. 

gemiddeld gemiddeld 

Processen verder lean maken 
zodat onder de normtijd gewerkt 
kan worden.  70 

Totale risicoscore 2019 1.070 

De belangrijkste risico's leveren een risicoscore van circa € 1,1 miljoen. Een deel van de risico’s heeft 
zich voorgedaan (zie tussentijdse rapportage Duo+).  
 
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

Er zijn geen vrij beschikbare middelen binnen de bestemmingsreserves. De weerstandscapaciteit is 
derhalve nihil. 
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Ratio's kengetallen 

De paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing bevat op basis van nieuwe 
verantwoordingsregels vanaf heden vijf financiële kengetallen. 
 
Kengetallen Landelijke norm Rekening  

2017 
  

Begroting  
2018 

primitief 

Rekening 
2018 Minste 

risico 
Gemiddeld 

risico 
Meeste 

risico 

Netto Schuldquote <90% 90%-130% >130% -5% nvt -5% 

Netto Schuldquote 
gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen 

<90% 90%-130% >130% -5% nvt -5% 

Solvabiliteitsratio >50% 20%-50% <20% 25% nvt 25% 

Grondexploitatie <20% 20-35% >35% nvt nvt nvt 

Structurele exploitatieruimte >0,6% 0%-0,6% 0% 0,2% 0 2% 

Belastingcapaciteit <95% 95%-105% >105% nvt nvt nvt 

 
Netto Schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de 
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 
aflossingen op de exploitatie. 
 
Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Duo+ in staat is aan haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene 
reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 
Structurele exploitatieruimte 
De indicator ‘structurele exploitatieruimte’ geeft aan hoe de structurele vrije ruimte (structurele baten 
min structurele lasten) zich verhoudt tot de totale begrotingsbaten. Dit laat zien in hoeverre Duo+ in 
staat is om structurele tegenvallers op te vangen. VNG waardeert een score hoger dan 0,6% als 
'voldoende', een score tussen 0 en 0,6% als 'matig' en een score van 0% als 'onvoldoende'. De 
structurele begrotingsexploitatieruimte van Duo+ is 0%. 
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3.2  Financiering 
 
Algemeen 
Uitgangspunt voor het treasurybeleid van Duo+ is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op 
de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico’s, binnen een kader van terughoudendheid en 
zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen 
en het uitzetten van liquide middelen. Duo+ is verplicht om een overschot aan liquide middelen (groter 
dan € 250.000) uit te zetten bij het Rijk door middel van schatkistbankieren. 
 
Liquiditeitsprognose  
De kosten van Duo+ worden door de deelnemende gemeenten gedragen. Afspraken over de 
bevoorschotting voor het lopende jaar zijn erop gericht om de kortlopende liquiditeitsbehoefte af te 
dekken en liquiditeitsoverschotten zoveel mogelijk te voorkomen. Door het matchen van de 
inkomende en uitgaande geldstromen is de financieringsbehoefte in 2018 gedekt en zijn er geen 
rentekosten gemaakt.  
 
Doordat Duo+ alleen investeringen doet in relatie tot automatisering, die via een ideaalcomplex 
verlopen is er ook geen behoefte aan langlopende financiering.  
 
Administratieve organisatie en interne controle  
Omdat Duo+ zelf niet opereert op de geld- en kapitaalmarkt is de behoefte aan een eigen 
treasurystatuut zeer beperkt. 
 
Externe ontwikkelingen  
Doordat er geen externe financiering nodig is, zijn externe ontwikkelingen niet van toepassing geweest 
op de financiering en de rentekosten van Duo+. 
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3.3  Bedrijfsvoering 
 
Dienstverlening en ondersteuning  
In 2018 was de bedrijfsvoering van Duo+ erop gericht op de doorontwikkeling, verdere 
professionalisering en harmonisering van de in 2017 geïmplementeerde applicaties. 
 
Interne Dienstverlening  
In het derde jaar van Duo+ heeft voor de Interne Dienstverlening de focus gelegen op het zo goed en 
efficiënt mogelijk gezamenlijk inkopen van grote en kleinere contracten van en voor de gemeenten. 
Tegelijkertijd is er aandacht geweest voor harmonisatie van werkprocessen, hetgeen geleid heeft door 
een efficiëntere postintake, servicedeskafhandeling en samenwerking. Dit alles zonder dat de reguliere 
dienstverlening hiervan grote hinder ondervond. Verder heeft het 2e jaar van het project 
Archiefachterstanden en het nog niet geheel op orde zijn van Zaakgericht werken ook in 2018 een 
behoorlijke druk op de Interne dienstverlening gelegd. Gebleken is dat hierdoor de digitale archivering 
minder is ingelopen dan verwacht. 
 
BTW-Compensatiefonds  
De samenwerking (in een GR-lichaam) leidt tot een extra btw-kostenpost binnen de deelnemende 
gemeenten. Immers het personeel dat in dienst is van Duo+ wordt door middel van een bijdrage 
(inclusief btw) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. Over deze bijdrage moet btw 
worden betaald. Dat was in het verleden niet zo. Niet alle btw is volledig verrekenbaar of compensabel. 
Deze btw brengt dus kosten met zich mee waar in de begrotingen van de DUO-gemeenten nog geen 
rekening mee is gehouden. Dit is eerder bij de start van Duo+ al voorzien.  
 
Vennootschapsbelasting voor de ondernemende overheid.  
Met ingang van 1 januari 2016 is de wetgeving gewijzigd. Hierdoor hebben zowel gemeenten, maar 
ook samenwerkingsverbanden te maken met de Wet op de vennootschapsbelasting. Zolang Duo+ niet 
in de rol van ondernemer treedt, heeft dit voor Duo+ geen (financieel)effect. Het is wel van belang in 
toekomstige situaties een overwogen afweging te maken om ondernemingsgerichte taken binnen 
Duo+ uit te voeren i.r.t. de hiermee samenhangende administratieve kosten voor het voeren van een 
Vpb-administratie. 
 
ICT  
In 2018 is een flinke stap gezet met het verplaatsen, uitfaseren of door een SaaS-oplossing vervangen 
van applicaties. Dit mede in het kader van het zgn. ‘Harmony’-project dat in 2018 is uitgevoerd, waarbij 
alle werkplekken van de gehele organisatie zijn geharmoniseerd en geüpgraded naar de nieuwste 
Windows-versie. Om te borgen dat medewerkers deze vernieuwde digitale werkplek ook optimaal 
benutten, zijn verschillende activiteiten ontplooid. Dit omvat o.a. een veelheid van trainingen die 
worden aangeboden, de roadshows die bij elk team zijn gehouden en het aanstellen van 
gesprekspartners bij elk team. Daarnaast is in 2018 succesvol een Europese aanbesteding afgerond 
voor ICT-hardware, waarna er een begin is gemaakt met de vervanging van computer- en 
netwerkapparatuur. In dat kader zijn ook alle afgeschreven mobiele telefoons vervangen.  
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Slimmer verbinden  
Het programma Slimmer Verbinden is in het leven geroepen om voor de vier Duo-organisaties de basis 
op orde te brengen wat betreft de harmonisatie van de processen en de modernisering van de 
 ICT. Het programma kent een meerjarige aanpak en is gestart in 2017. Bij de eerste slag lag de nadruk 
op het afronden van de basisvoorzieningen van ICT en de aanbesteding van diverse grote 
softwarepakketten die in gebruik zijn in de primaire dienstverlening (Sociaal Domein, Burgerzaken, 
Beheer openbare ruimte etc.). In 2018 ging het vooral om het harmoniseren en uitfaseren van de 
kleinere softwarepakketten en het harmoniseren van de werkplekken waardoor locatieonafhankelijk 
werken voor iedereen mogelijk werd. Het aantal van circa 930 applicaties is teruggebracht naar circa 
270, wat de beheerlast aanzienlijk heeft teruggebracht. Ook alle 700 werkplekken zijn inmiddels 
nagenoeg geharmoniseerd en gemoderniseerd. Voor de in de grote bedrijfsapplicaties ingerichte 
processen, lag in 2018 de aandacht op optimalisatie en het borgen van deze processen. De 
managementinformatie is verbeterd door de oplevering van diverse dashboards met 
sturingsinformatie t.b.v. de bedrijfsvoeringsprocessen. 
 
Controle op de digitale archivering in Inproces 

Om er voor te zorgen dat de gegevens in Inproces betrouwbaar zijn, is het noodzakelijk dat er controle 

wordt uitgevoerd. Alleen met betrouwbare gegevens kan verantwoording worden afgelegd over het 

handelen van de gemeente (recht- en doelmatigheid). Inproces is behalve een zaaksysteem ook het 

digitale archief (geheugen) van de vier organisaties. Door controle uit te oefenen kunnen zaken die 

niet op orde zijn worden hersteld en kan, waar nodig, worden bijgestuurd. Deze controle is als taak 

belegd bij Post, intake en Archief (PiA). PiA controleert op het aanmaken van nieuwe zaken en op het 

toevoegen van documenten aan zaken. Een deel van de controles moet uitgevoerd worden door de 

behandelaren van een zaak, zij zijn tenslotte verantwoordelijk voor de inhoud en het compleet zijn van 

een zaak. Controle achteraf, nadat een zaak is afgedaan, is belegd bij de archiefbeheerders. 

 

Het uitvoeren van deze controle heeft de hoogste prioriteit en is ook door de Provincie in het kader 

van het Interbestuurlijk Toezicht op het archiefbeheer tot hoogste prioriteit benoemd. 

 

Omdat er in 2016, door capaciteitsgebrek bij PiA (in de formatieberekeningen is bij de vorming van 

Duo+ geen rekening gehouden met deze werkzaamheden), geen controle heeft plaatsgevonden en 

ook de inrichting van de archiefmodule en de zaaktypen nog niet geheel op orde waren, is er 

achterstand ontstaan.  

 

Om het oplopen van de achterstanden te stoppen (Kraan Dicht) heeft ID/PiA eind oktober 2016 van 

het DB toestemming gekregen voor uitbreiding van de formatie. Deze uitbreiding is niet dusdanig dat 

hiermee ook de achterstanden ingelopen kunnen worden. Hiervoor is dus extra inzet nodig. Vanwege 

de complexiteit en het specialisme van de werkzaamheden is inzet van gekwalificeerd personeel nodig. 

Dit personeel kan gevonden worden bij externe bureaus. 

 

  



 

Jaarverslag 2018: Paragraaf Bedrijfsvoering  
 
 

32 

Ontwikkeling eigen personeel  
Opleidingsbudget 
In 2018 hebben we de opleidingsbehoefte geïnventariseerd. We hebben aan de geïnventariseerde 
opleidingsbehoefte een prioritering gegeven. Het beschikbare budget was daarna nagenoeg geheel 
uitgeput, vooral voor het onderhouden van de meest noodzakelijke kennis en ervaring van onze 
medewerkers. Primair stond daarbij het uitgangspunt dat verplichte opleidingen voor 2018 in ieder 
geval moesten worden gevolgd. Daarnaast zijn de uitkomsten van POP-gesprekken als 
opleidingsincentive gehonoreerd. Het restant van het opleidingsbudget kon worden ingezet voor het 
overige onderhoud van kennis en vaardigheden. Uiteindelijk werd hierdoor het beschikbare budget 
grotendeels aangewend. Het restant aan budget is uiteindelijk veroorzaakt doordat trainingen etc. 
vanwege in- en externe omstandigheden niet door konden gaan. 
  
Duurzame inzetbaarheid 
In 2018 hebben we aan het ESF en aan het A+O fonds subsidies gevraagd en gekregen om te werken 
aan de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de duurzame inzet van onze medewerkers. Dit in 
plaats van een te ontwikkelen leeftijdfasenbeleid zoals dat met de vakbonden in 2016 was 
overeengekomen. De vakbonden gaan akkoord met de gewijzigde opzet en zijn daarbij inhoudelijk 
betrokken. Eind 2018 is een kick-off georganiseerd in de gehele organisatie van Duo+ en de DUO-
gemeenten om betrokkenheid en bekendheid te creëren rond het thema duurzame inzetbaarheid. In 
2019 zal daarop worden doorgegaan. Na 2019 zal er meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers moeten zijn. 
 
Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
In 2018 is op grond van bepalingen in de Arbowet gestart met een risico-inventarisatie van de 
Psychosociale Arbeidsbelasting bij de medewerkers van Duo+ en de DUO-gemeenten. Daarnaast is de 
risico-inventarisatie voor de gebouwen in voorbereiding genomen. De resultaten van beide 
inventarisatie worden in 2019 bekend. Aan de hand van deze resultaten wordt daarna een plan 
opgesteld voor het wegnemen of verminderen van de geconstateerde risico’s. Dat plan wordt 
vervolgens in 2019 en verder uitgevoerd. 
 
Salarissen en vergoedingen 
De beschikbaar gestelde budgetten voor salarissen en vergoedingen zijn per saldo niet toereikend 
geweest om de extra inhuur te bekostigen die nodig was om het ziekteverzuim terug te dringen. Het 
grote aantal vacatures gedurende 2018 is hier voor een groot deel debet aan. 
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Overzicht van baten en lasten 
Totaal Duo+ Raming begrotingsjaar Raming begrotingsjaar na 

wijiziging 
Realisatie begrotingsjaar 

Bedragen x € 1.000 baten lasten Saldo baten lasten Saldo baten lasten Saldo 

Programma's 

Stafbureau: 1.344 -1.344 0 92 -92 0 91  -91  0  

Bedrijfsvoering: 14.347 -14.347 0 15.602 -16.657 -1.055 15.700  0  15.700  

Burger: 4.879 -4.879 0 6.064 -6.314 -250 6.146  -5.468  678  

Buurt: 6.220 -6.220  6.557 -6.557 0 6.577  -5.671  906  

Subtotaal Programma's 26.790 -26.790 0 28.315 -29.620 -1.305 28.514  -11.230  17.284  

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen 

Lokale heffingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Algemene uitkeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dividend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo 
financieringsfunctie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overige alg. 
dekkingsmiddelen 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal 
alg.dekkingsmidd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overhead en VPB 

Gerealiseerd kn 
overhead 

0  0  0 0  0 0  0  -17.906  -17.906  

Vennootschapsbelasting 0  0 0 0  0 0  0  0  0  

Subtotaal overhead en 
VPB 

0  0 0 0  0  0 0  -17.906  -17.906  

Saldo van baten en 
lasten 

26.790 -26.790 0 28.315 -29.620 -1.305 28.514 -29.136 -622 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 

Stafbureau 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Bedrijfsvoering 0  0  0  1.240  -185  1.055  715  -185  530  

Burger 0  0  0  281  -31  250  281  -31  250  

Buurt 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Algemene 
dekkingsmiddelen 

0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Subtotaal reserves 0  0  0  1.521  -216  1.305  996  -216  780  

Gerealiseerd resultaat 26.790 -26.790 0 29.836 -29.836 0 29.510 -29.352 158 

Voor een toelichting op de cijfers verwijzen wij naar de programma’s, c.q. “Wat heeft het gekost?”: 
toelichting op het resultaat. Dit maakt onderdeel uit van het jaarverslag. 
 
Toepassing comptabiliteitsvoorschriften 
Als gevolg van het juist toepassen van de comptabiliteitsvoorschriften zijn de lasten van de staf niet 
via de baten doorbelast naar de overige programma’s. Door de lasten negatief te boeken binnen het 
programma staf en positief binnen de overige programma’s wordt de rekening niet cijfermatig 
opgeblazen.  
 
Overhead 
Onder overhead is meegenomen de programma’s staf, bedrijfsvoering en daarnaast de 
afdelingshoofden, teamleiders, managementassistenten van de programma’s Buurt en Burger. 
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Vennootschapsbelasting 
De af te dragen vennootschapsbelasting is € 0, omdat Duo+ in 2018 geen winstgevende en/of 
ondernemers activiteiten had voor de VPB. 

Begrotingsrechtmatigheid 
1. Begrotingsonderschrijdingen 

Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het 
bestaande beleid. 

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid 

2a.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en die 
geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze 
overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve 
geen onrechtmatigheid. 

2b.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en die in verband met het 
tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan het bestuur konden worden gerapporteerd die 
niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door 
(externe) factoren zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het 
gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze 
overschrijdingen worden door het bestuur geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve 
geen onrechtmatigheid. 

2c.  Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het 
bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan het bestuur zijn gerapporteerd. Deze 
overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen 
het bestaande beleid vallen, kunnen deze door het bestuur bij de jaarrekening alsnog worden 
geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven. 

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid 
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en 
waarvoor ook geen door het bestuur goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze 
overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door het 
bestuur bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd. 
 

Programma Over-/onderschrijding Rechtmatigheid 

Programma Bedrijfsvoering Onderschrijding Rechtmatig 

Programma Burger Onderschrijding Rechtmatig 

Programma Buurt Onderschrijding  Rechtmatig 
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Balans 
ACTIVA 31-dec 31-dec PASSIVA 31-dec 31-dec 

 Bedragen x € 1.000 2017 2018  Bedragen x € 1.000 2017 2018 

VASTE ACTIVA 703 689 VASTE PASSIVA 2.139 1.358 

       

Materiële vaste activa 701 687 Eigen vermogen 1.819 1.198 

Investeringen met economisch 
nut 

701 687 Bestemmingsreserves 1.750 1.039 

    Resultaat/afrekening 69 159 

        

Financiële vaste activa 2 2 Voorzieningen 320 160 

Overige langlopende leningen 
u/g 

2 2     

VLOTTENDE ACTIVA 6.695 5.074 VLOTTENDE PASSIVA 5.259 4.405 

       

Uitzettingen rentetypische 
looptijd < 1 jaar 

6.092 3.960 Netto vlottende schulden rente- 2.160 1.018 

    typische looptijd < 1 jaar   

Vorderingen op openbare 
lichamen 

3.520 3.170 Overige schulden 2.160 1.018 

Uitzettingen in ’s rijks 
schatkist 

2.510 784     

Overige vorderingen 62 6    

        

Liquide middelen 250 252    

Bank- en girosaldi 250 252     

Overlopende activa 353 862 Overlopende passiva 3.099 3.413 

Van Europese en/of 
Nederlandse 
overheidslichamen nog te 
ontvangen 
voorschotbedragen die 
ontstaan door 
voorfinanciering op uitkering 
met een specifiek 
bestedingsdoel 

0 0 

Van Europese en/of Nederlandse 
overheidslichamen 
(vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 

0 0 

Overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen die 
tlv volgende begrotingsjaren 
komen 

353 862 

Verplichtingen die in het 
begrotingsjaar zijn opgebouwd en 
die in een volgend begrotingsjaar 
tot betaling komen, met 
uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume 

3.099 3.413 

    Nog te betalen bedragen  0 

TOTAAL ACTIVA 7.398 5.763 TOTAAL PASSIVA 7.398 5.763 

      Gewaarborgde geldleningen 0 0 
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Toelichting op de balans 
 
Materiële vaste activa 

Mat. vaste activa met 
economisch nut  
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Investeringen Des-invest. Duurzame 
waarde-

vermindering 

Afschr. Boekwaarde 
31-12-2018 

Machines, apparaten 
en installaties 

701 615 0 304 325 687 

Totaal 701 615 0 304 325 687 

 
Materiële vaste activa economisch nut (€ 687.000) 
In 2018 is voor circa € 615.000 aan ICT middelen geïnvesteerd, voor een belangrijk deel nieuwe 
telefoons. Per 31 december heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de nog aanwezige en in 
gebuik zijnde activa en op basis daarvan heeft een extra afschrijving plaatsgevonden. 

 
Financiële vast activa 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Investeringen Des-
investering 

Aflossing Afschr. Boekwaarde 
31-12-2018 

Overige langlopende 
leningen u/g 

2 2 0 2 0 2 

Totaal 2 2 0 2 0 2 

 
Financiële vaste activa economisch nut (€ 2.000) 
In 2018 is het fietsproject vanuit het sociaal statuut opgenomen op de balans. 
 
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jr 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Vorderingen op openbare lichamen 3.520 3.170 

Uitzettingen in 's rijks schatkist 2.510 784 

Overige vorderingen 62 6 

Totaal 6.092 3.960 

 

Vorderingen op openbare lichamen (€ 3.170.000) 
Het bedrag van € 3,17 miljoen aan vorderingen op openbare lichamen betreft voor een aanzienlijk deel 
de aanvullende bijdrage en verrekening van de DUO-gemeenten en te ontvangen bedragen van de 
Belastingdienst. 
 
Uitzettingen in 's Rijks schatkist (€ 784.000) 
Per 31 december 2018 was Uitzettingen in 's Rijks schatkist per saldo € 784.000. 
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De bedragen i.r.t. het schatkistbankieren zijn in 2018 volgens de wettelijke afspraken verlopen. In de 
hiernavolgende tabel hebben wij het verloop van 2018 in beeld gebracht. 
 

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslagjaar       

(1) Drempelbedrag 250       

    
Kwartaal  

1 
Kwartaal 

2 
Kwartaal 

3 
Kwartaal 

4 

(2) 
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 

                          
170  

                   
186  

                   
156  

                   
203  

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 
                             

80  
                     

64  
                     

94  
                     

47  

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag 
                              

-    
                       

-    
                       

-    
                       

-    

 
Liquide middelen 
Liquide middelen 
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Bank- en girosaldi 250 252 

Totaal 250 252 

 
Overlopende activa 
Overlopende activa 
(bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een 
specifiek bestedingsdoel 

0 0 

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van 
volgende begrotingsjaren komen 

353 862 

Totaal 353 862 

 
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren 
komen (€ 862.000). 
 
Specificatie specifieke uitkeringen conform artikel 52a  
(Bedragen in € 1.000) 

Verloop specifieke uitkeringen Boekwaarde 
31-12-2017 

Toevoeging Ontvangen 
Bedragen 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Door te berekenen aan Ouder-Amstel 0 0 0 0 

Door te berekenen aan Diemen 0 0 0 0 

Door te berekenen aan Uithoorn 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 
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Eigen vermogen 
Eigen Vermogen 
(Bedragen x € 1.000) 

Boek-
waarde 

31-12-207 

Resultaat 
bestemming 

2017 

Toe-
voegingen 

Onttrek-
kingen 

Resultaat 
2018 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Bestemmingsreserve 
bedrijfsvoering 

1.595 -56 185 715 
0 

1.009 

Bestemmingsreserve 
Burger/Buurt 

155 125 131 281 
0 

30 

Gerealiseerd resultaat 69 -69 0 0 158 158 

Totaal eigen vermogen 1.819 0 216 996 158 1.197 

Alle toevoegingen zijn incidenteel. 
 
Bestemmingsreserve reserve ICT en Bedrijfsvoering 

 Doel 
Deze reserve dient om eventuele voordelige en nadelige saldi binnen de Staf en het programma 
Bedrijfsvoering te egaliseren. Daarnaast kan in de toekomst de reserve fungeren als een buffer 
voor onverwachte financiële tegenvallers op het gebied van de Informatisering & Automatisering 
(I&A), zie de Nota reserves en voorzieningen. 

 Motief voor instelling 
Omdat het wenselijk is om voor- en nadelige resultaten over de jaren heen te kunnen egaliseren. 
Om te voorkomen dat kleine voordelige resultaten volledig worden teruggestort naar de 
deelnemende gemeenten en in volgende jaren mogelijke kleine tekorten weer worden gevorderd 
van de deelnemende gemeenten. Dit voorkomt veel administratieve handelingen en het heen en 
weer pompen van middelen. 

 Omvang 
De benodigde hoogte van de reserve is afhankelijk van de te egaliseren bedragen en in de toekomst 
afhankelijk van de risico’s op het gebied van I&A, zie Nota reserves en voorzieningen.  

 Looptijd 
Afhankelijk van de te egaliseren bedragen en met betrekking tot de risico’s onbeperkt, zie Nota 
reserves en voorzieningen. 

 Onderbouwing 
Specifiek: 
Het restant (€1.009.000) betreft het project ICT (programma Slimmer Verbinden) dat in 2019 zal 
worden aangewend voor de uitvoering.  
De bestemmingsreserve bij de reserve Buurt/Burger betreft het sociaal domein dat vervolgens is 
overgeheveld naar 2019. 
 

Voorzieningen 
Voorzieningen 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat Boekwaarde 
31-12-2018 

Voorziening frictiekosten 320 160 314 6 160 

Totaal voorzieningen 320 160 314 6 160 

 
Er is een voorziening (€ 160.000) getroffen voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid (meer) 
leveren voor Duo+, maar waar nog wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald. 
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 Doel 
Dekking van frictiekosten die zich kunnen voordoen m.b.t. de personeelskosten waaronder 
frictiekosten op basis van vaststellingsovereenkomsten. Daarnaast zal in de toekomst frictiekosten 
kunnen ontstaan als gevolg vanwege bezuinigingsmaatregelen c.q. efficiencytaakstelling. 

 Motief voor instelling 
Voor personen die bij of na de plaatsing geen arbeid (meer) leveren voor Duo+, maar waar nog 
wel salaris of andere vergoedingen voor worden betaald. Daarnaast heeft Duo+ de komende jaren 
een aanzienlijke bezuinigingstaakstelling c.q. efficiencytaakstelling te realiseren. Dit zal betekenen 
dat het niet altijd mogelijk zal zijn om zonder kosten van personeel afscheid te kunnen nemen. 

 Omvang 
De omvang van de middelen is afhankelijk van de vaststellingsovereenkomsten  

 Dekking van de toevoegingen 
Dekking bij het opstellen van de kadernota programmabegroting en of vanuit het 
rekeningresultaat. 

 Looptijd 
Deze voorziening is van tijdelijke aard en wordt opgeheven zodra de hieraan gerelateerde kosten 
en of bezuinigingsmaatregel c.q. efficiencydoelstelling zijn gerealiseerd. 

 Onderbouwing 
De omvang van de voorziening is gelijk aan de geïnventariseerde frictiekosten. 
 

Netto vlottende schulden rente typische looptijd < 1 jaar 
Netto vl. schulden rentetypische looptijd < 1 jr 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Overige schulden 2.160 1.018 

Totaal 2.160 1.018 

 
Overige schulden (€ 1.018.000) 
Dit bedrag betreft betalingen (facturen) per 31 december 2018. Deze zijn in 2019 betaald. De grootste 
facturen betreffen de deelnemende gemeenten en de belastingdienst. 

 
Overlopende passiva 
Overlopende passiva 
(Bedragen x € 1.000) 

Boekwaarde 
31-12-2017 

Boekwaarde 
31-12-2018 

Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen 
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 

0 0 

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 

3.099 3.413 

Totaal 3.099 3.413 
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Overlopende passiva (€ 3.358.000) 
Overlopende passiva heeft betrekking op diverse facturen, af te dragen BTW en af te dragen sociale 
lasten.  
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen > € 10.000 
Leverancier Omschrijving Contractduur Begin- 

datum 
Eind- 

datum 
Termijnbedrag 

(x € 1.000) 

Van Mossel  leaseauto drie jaar 01-2017 01-2020  € 405,00 / mnd (excl. brandstof) 

Konica-
Minolta  

multifunctionals vier jaar en 5 
maanden 

11-2015 04-2020 € 6.721,00 / mnd 

Brein  Zaaksysteem acht jaar 02-2015 02-2023 € 127.500,00 / jr 

Centric  Begraafadministratie vier jaar 01-2018 12-2021 €10.647,00 / jr 

Centric  Cognos, query-tool vijf jaar 05-2018 04-2023 € 3.900,00 / jr (2x admin-licentie) +  
€ 14.500,00 / jr (organisatiebrede 

eindgebruikerslicentie) 
(Centric Key2Financiën) 

Centric  Financiële 
administratie 

zes jaar 01-2018 12-2023  € 47.590,00 / jr (basisgebruikers) + 
ca. € 35.000,00 / jr (extra gebruikers) 

+ € 6.750,00 / mnd (hosting) 

Centric  Sociale dienst 
administratie 

acht jaar 06-2017 05-2024 € 49.309,92 / jr (obv. inwonertal 
2018) 

Groenestein  Basis Registratie 
Ondergrond 

tien jaar 04-2017 03-2027 € 18.000,00 / jr 

Zivver Beveiligd mailen vier jaar 07-2017 06-2020 € 13.116,00 / jr 

Totaal  406 per jaar 
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Incidentele laten en baten 
Incidentele laten en baten 2018 (bedragen x € 1.000) Lasten Baten 

Stafbureau: 

Tijdelijke formatie directieadviseur 83 0  

Bovenformatief  265 0  

Inkomsten detachering 0  91 

Totaal Stafbureau  348 91 

Bedrijfsvoering: 

Verlaging taakstelling 40 0  

Inhuur derden ivm moeilijk vervulbare vacatures 13 0  

Inhuur derden ivm acute problemen  534 0  

Inhuur derden ivm aanpak ziekteverzuim 341 0  

Vorming voorziening Frictiekosten 119 0  

Bijdrage Citymarketing   16 

Detachering mw 13 47 

Doorbelasting van de Staf 86  0 

Bijdrage DUO-gemeenten  0 1.143 

Totaal Bedrijfsvoering  1.146 1.206 

Burger: 

Inhuur derden ivm moeilijk vervulbare vacatures 19  0 

Inhuur derden ivm aanpak ziekteverzuim 329 0 

Werkplan sociaal domein en projecten 642 525 

Doorbelasting van de Staf 86  0 

Bijdrage DUO-gemeenten  0 396 

Totaal Burger  1.076 921 

Buurt: 

Inhuur derden ivm aanpak ziekteverzuim 132  0 

Verlaging taakstelling 21  0 

Doorbelasting van de Staf 86  0 

Bijdrage DUO-gemeenten  0 308 

Totaal Buurt  239 308 

Totaal  2.809 2.526 

Bestemmingsreserves: Dotaties Onttrekkingen 

Reserve Bedrijfsvoering 185 715 

Reserve Burger/Buurt 31 281 

Totaal  Bestemmingsreserves 216 996 
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Wet Normering Topinkomens 
 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht 
om bezoldigingsgegevens van topfunctionarissen openbaar te maken. Topfunctionarissen zijn 
diegenen die behoren tot het hoogste uitvoerende of toezichthoudende orgaan, of de laag daaronder, 
en in die rol verantwoordelijk voor de gehele instelling of rechtspersoon. 
 
Daarnaast moeten bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoedingen van andere medewerkers 
met een dienstbetrekking worden vermeld zodra deze gegevens in totaal hoger zijn dan het 
bezoldigingsmaximum. Dit geldt ook voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor Duo+ is € 189.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 
1,0 fte. 
 

WNT Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

Functiegegevens   Directeur Q.M. Foppe 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 t/m 31-12 

Deeltijdfactor in fte 1 

Gewezen topfunctionaris? nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja 

    

Bezoldiging Bedragen x € 1  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.690,48 

Beloningen betaalbaar op termijn 17.864,64 

Subtotaal 129.555,12 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum1 189.000 

    

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.V.T. 

Totale bezoldiging 129.555,12 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.V.T. 

    

Gegevens 2017   

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 t/m 31-12 

Deeltijdfactor 2017 in fte 1 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.394,59 

Beloningen betaalbaar op termijn   16.640,40 

Totale bezoldiging 2017 125.034,99 
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WNT Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of 
minder”. 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

E. Boog   bestuurder  

D.H. Oudshoorn-Tinga  bestuurder  

P.J. Heiliegers  bestuurder  

J. Langenacker  bestuurder  
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten en de verordening ex artikel 212 gemeentewet 
daarvoor geven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen 
tegen nominale waarden. Alle bedragen in de jaarrekening staan weergegeven in duizenden euro’s, 
tenzij anders vermeld.  
 
Materiële vaste activa: 
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in 
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijving van een activum start in het 
begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering bedrijfsvaardig is opgeleverd. Deze wordt 
lineair afgeschreven.  
 
Activa met een verkrijgingprijs van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd.  
De volgende materiële vaste activa worden lineair afgeschreven in:  
a. 10 jaar: kantoormeubilair;  
b. 5 jaar: onderzoek en ontwikkeling 
c. 5 jaar: agio en disagio 
d. 5 jaar: telefooninstallaties;  
e. 5 jaar: personenauto’s en lichte motorvoertuigen;  
f. 5 jaar: automatiseringsapparatuur;  
g. 5 jaar: software gemeentelijke applicaties;  
h. 5 jaar: software kantoorautomatisering;  
i. Activa die niet in onder a t/m i vallen worden afgeschreven o.b.v. technische levensduur 
 
In 2018 is de afschrijvingstermijn van 2 investeringen verlaagd van 5 naar 3 jaar op grond van 
gewijzigde inzichten in de technische en economische levensduur.  
 
Financiële vaste activa: 
Kapitaalverstrekkingen betreffen de kosten van het fietsplan.  
 
Vorderingen en overlopende activa: 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen.  
 
Vlottende passiva 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Grondslagen voor resultaatbepaling: 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten/Resultaat 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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Taakvelden 
Taakvelden  Percentage Lasten Baten 

0.4 Ondersteuning organisatie 100% 29.352 29.510 

 Totaal 100% 29.352 29.510 

 
Toelichting verdeelprincipe 
Duo+ heeft het karakter van een bedrijfsvoeringsorganisatie. De uitvoerende taken kwalificeren zich 
als ondersteunend aan de gemeentelijke organisaties. 


