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Afroming concemreserve Groningen - Ten Boer 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de maximale hoogte van de concemreserve Ten Boer vast te stellen op 30 duizend euro, 

waarbij een eventueel overschot in de reserve na een periode van drie jaar wordt uitgekeerd op 
basis van de verhouding 2/3 deel voor Ten Boer en 1/3 deel voor Groningen; 

II. een bedrag van 52 duizend euro te onttrekken aan deze reserve ten gunste van Ten Boer; 
III. de gemeentebegroting te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

De gemeente Ten Boer betaalt maandelijks een vaste vergoeding voor de geleverde diensten. 
Om jaarlijkse verrekeningen per dienst te voorkomen is in 2009 de bestemmingsreserve Ten Boer op 
concemniveau ingesteld. De verevening intern verloopt sindsdien via deze bestemmingsreserve. 
Voorgesteld wordt met ingang van 1-1-2013 de concembuffer boven 30 duizend euro afte romen op 
basis van de in de raamovereenkomst afgesproken verhouding: 2/3 voor opdrachtgever Ten Boer en 
1/3 voor opdrachtnemer Groningen, per periode van 3 jaar. 

Het samenwerkingsmodel is gebaseerd op onder anderen het adagium: "niet millimeter en". Dit ter 
voorkoming van ongewenste bureaucratic, administratieve rompslomp en inefficientie. Tekorten en 
overschotten worden niet met Ten Boer verrekend. Tekorten worden eerst biimen de dienst tussen 
afdelingen gecompenseerd en tot slot tussen diensten en de concembuffer waaraan ook de 
overschotten van de diensten worden gedoteerd. In de afgelopen 6 jaren zijn structurele tekorten in 
uren en uitvoeringsbudgetten opgeplust in addenda opdat er geen negatieve concemreserve ontstaat. 
Overschotten zijn gestald in de buffer waamit incidentele, onvoorziene tekorten door diensten zijn 
gecompenseerd. Dit systeem werkt zo goed dat zelfs de kosten van kleine projecten (uren) niet 
werden bevoorschot maar als potentieel tekort aangemerkt bij de jaarrekening en dus ten laste 
komen van de concembuffer. 

De concembuffer is wegens voorstaande systematiek, gestaag gegroeid. Er zijn geen afspraken 
gemaakt over minimale en maximale hoogte van de buffer, noch over bestenaming van de middelen. 
Met dit voorstel worden de spelregels stractureel vastgelegd. 

In de raamovereenkomst, artikel 8, lid 8 is overeengekomen: 
.... Hierbij wordt afgesproken dat het voordeel ten gunste van beide partijen in aanmerking wordt genomen, met dien 
verstande dat dit telkenmale per periode van drie jaar wordt bepaald en dat hiervoor de verdeling geldt van 2/3 voor de 
Opdrachtgever en 1/3 voor de Opdrachtnemer. 
Indien bij de evaluatie als bedoeld in artikel 8.7 blijkt, dat er sprake is van een structured nadeel voor Opdrachtnemer, 
is opheffing of beeindiging van dit nadeel onderwerp van overleg tussen partijen over nieuwe tariefstelling en 
urenbegroting. 
Dit betekent dat bij de onderhavige evaluatie (2* periode van 3 jaar) de concemreserve mag worden 
afgeroomd, conform de overeengekomen verdeling. De stand van de concemreserve Ten Boer is op 
dit moment 108 duizend euro (hierbij is rekening gehouden met de correctie die plaatsvindt op de 
reserve bij de jaarrekening 2012). 
Dat betekent dat de gemeente Groningen 26 duizend euro kan onttrekken ten gunste van een door 
Groningen te bepalen bestenmiing. Dit zal plaatsvinden bij de jaarrekening 2013. 
Ten Boer heeft op bovenstaande verhouding recht op een uitkering van 52 duizend euro. Nu wordt 
voorgesteld 52 duizend euro te onttrekken aan deze reserve ten gunste van Ten Boer. 

Inleiding 

Bij besluit van 20 december 2011 en van 12 febmari 2013 hebben we besloten om de samenwerking 
met de gemeente Ten Boer voor onbepaalde tijd te verlengen. In een brief aan de raad van 
14 februari 2013 bent u hierover gei'nformeerd. In deze brief is aangekondigd dat een raadsvoorstel 
zou worden gedaan over de vaststelling van de spelregels en de afroming van de bestemmings
reserve. 

Beoogd resultaat 

Zie inleiding. 



Kader 

Dit sluit aan bij de afspraken die tussen Groningen en Ten Boer gemaakt zijn in het kader van de 
recent vemieuwde dienstverleningsovereenkomst. 

Argumenten/afwegingen 

Zie inleiding. 

Maatschappeli jk draagvlak/part lc ipat ie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

Voorgesteld wordt het overschot in de concemreserve Ten Boer afte romen en uit te keren aan 
Ten Boer en Goningen. Op basis van de voorgestelde verhouding van 2/3 deel voor Ten Boer en 
1/3 deel voor Groningen, conform artikel 8.8 van de Samenwerkingsovereenkomst, heeft Ten Boer 
recht op een uitkering van 52 duizend euro vanuit de concemreserve. Met de volgende begrotings-
wijziging wordt 52 duizend euro uit de concemreserve onttrokken dat vervolgens wordt 
overgemaakt aan Ten Boer. De verwerking van de vrijval van het deel voor Groningen (van 
26 duizend euro) vindt plaats bij de jaarrekening 2013. 

jBetnjkken dIenstOen) 
; Naam voorstei 
• Beslultvorrning (otgaan + datunO 
I incidenteej / Structun^f 
I Soort wijziging 

- 1 

| | ^ ^ i ^ ^ | i e | b e groti n g ^ l j z ^ ^ 3 I Z 

DIA 1 

Ontt rekking Bestemmingsreserve Ten Goer 

n.v.t. 

I 

B(ploitatie 

" I 

Saldo voor' ] ' Saldo na { 
INr. Deelprogrammai Dienst l/S i Las^nJBatenJ re&Mut _Toey.re& 
13.1; College, raad en overig I BSD 52 -52 

"O 
52 

gj^lJgPMiiCTpgpPi^gigS^tePi^iS^^^^^Ki^ll l^^^Sl^ 

Realisering en evaluatie 

Dat betekent dat de gemeente Groningen 26 duizend euro kan onttrekken ten gunste van een door 
Groningen te bepalen bestemming. Dit zal plaatsvinden bij de jaarrekening 2013. 
Nu wordt voorgesteld 52 duizend euro te onttrekken aan deze reserve ten gimste van Ten Boer. 
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