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goed functioneren van de wijkteams, zij vormen 

de sleutel tot succes voor kwalitatief effectieve 

en efficiënte ondersteuning van onze inwoners. 

Tot slot wil ik mijn medewerkers bedanken die na 

terugkomst van de kerstvakantie, in slechts 6 werk-

dagen in een multidisciplinair team dit bidbook 

hebben opgebouwd. Dat geeft mij veel vertrou-

wen voor als we straks het RAKC krijgen gegund. 

Wij zien er met z’n allen naar uit.

Nico Swellengrebel
Secretaris, gemeente Schagen

de organisatie en randvoorwaarden die nodig zijn 

om de diensten te verlenen: Management en orga-

nisatie (3), ICT (4) en Vastgoed (5). Daarvan zijn de 

kosten en baten inzichtelijk gemaakt in het hoofdstuk 

Financiën (6). Ten slotte hebben we de transitie om-

schreven in hoofdstuk 7 (planning), de context (8) en 

als laatste de motivatie (9).

Wij kunnen ons in de wegingsfactoren met ICT als 

knock-out criterium geheel vinden. Zoals wij hebben 

omschreven is ICT een ongelooflijk belangrijke maar 

complexe voorwaarde, wij denken een gepaste 

aanbieding te hebben gemaakt. 

In uw schrijven over de wegingsfactoren kent u ons 

inziens echter te weinig punten toe voor de kern van 

het RAKC: de kwaliteit van de dienstverlening naar 

de wijkteams en inwoners. Aan de kosten hangt u 

daarentegen een onevenredig groot aantal 

punten. Wij begrijpen dat de kosten een belangrijke 

component zijn: we moeten nu eenmaal meer met 

minder. Echter, wij vinden doelmatigheid van groter 

belang dan de laatste euro kostenbesparing, 

omdat we er van overtuigd zijn dat goed functione-

rende wijkteams leiden tot lagere totale kosten. Dat 

zien wij in de weging van de criteria helaas niet 

terug. Wij hebben in onze aanbieding gewerkt naar 

een zo goedkoop mogelijke oplossing en een zo 

hoog mogelijke effectiviteit. 

Onze vier samenwerkende gemeenten moeten 

het voorbeeld van Nederland worden als het gaat 

om effectieve participatie. We gaan focussen op 

Voorwoord

Voor u ligt het bidbook voor het Regionaal Adminis-

tratie- en Kenniscentrum (RAKC) namens de ge-

meente Schagen. De opdracht die ik mijn mede-

werkers heb meegegeven is om met een realistisch 

plan te komen hoe wij als vier samenwerkende 

gemeenten per 1 september 2014 een uitstekend 

functionerend RAKC kunnen realiseren. De uitkomst 

is dat deze datum alleen realistisch is als we als vier 

gemeenten voortbouwen op de bestaande soci-

ale diensten. Gezien onze specifieke kennis en 

ervaring denken wij dat wij als gemeente Schagen 

een uitstekende positie hebben om het RAKC 

binnen onze gemeentegrenzen vorm te geven.

Voordat we naar de beantwoording van de door 

u geformuleerde vragen in de criteria gaan, wil ik 

graag terug naar de kern: wij willen en moeten de 

zelfredzaamheid van onze inwoners verhogen. 

Daarvoor wordt budget overgeheveld naar de 

gemeenten en worden er wijkteams opgezet die 

zeer dicht bij onze inwoners komen te staan. Het 

RAKC is volledig dienend aan de doelstelling om 

de zelfredzaamheid te verhogen en moet daarbij 

de wijkteams administratief en voor wat betreft 

kennis optimaal ondersteunen. 

Gezien het belang dat wij hechten aan het onder-

steunend karakter en het centraal stellen van wijk-

teams hebben wij de vrijheid genomen om te starten 

met de hoofdstukken Dienstverlening (1) en Aanslui-

ting wijkteams (2). Vervolgens de hoofdstukken over 

De gemeente Schagen wil de 

verantwoordelijkheid van het RAKC 

graag op zich nemen. Als de 

waarderingscommissie het RAKC 

aan ons toekent, dan zullen wij 

het waarmaken.

Marjan van Kampen, 

burgemeester gemeente Schagen
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Wij zijn volledig  

gericht op samenwerking en  

een te realiseren output

Wij bouwen voort  

op 1 van de beste sociale  

diensten van Nederland

Gemeente Schagen 

 is een stabiele en  

efficiënte organisatie



5
Bidbook Regionaal Administratie- en Kenniscentrum (RAKC)

ISD-KNH: Innovatieve ontwikkeling  

Uitstroomunit

Toenemende werkloosheid en de  

voorziene kortingen op de rijksbijdrage  

in het sociaal domein is aanleiding voor  

de ISD-KNH geweest om processen anders  

is te gaan richten en om de Uitstroomunit op  

te zetten. Met als belangrijkste doel: van 

maatschappelijke begeleiding tot zakelijke 

dienstverlening. Hiermee wordt gewerkt  

om de uitstroom in de bijstand te  

verlagen, de uitstroom uit de bijstand  

naar structureel betaald werk te  

verhogen en de onrechtmatige  

uitbetaling van een bijstands- 

uitkering te voorkomen 

Taakveld Product Prestatie-indicator Norm
Administratie Betaling cliënten aantal dagen na 

goedkeuring opdracht

2 werkdagen

Bewaking eigen bijdrage Aantal dagen voor 

opleveren binnen dag, week 

en maandrapportages. Tot 

op individueel niveau

1 werkdag

Management informatie Aantal werkdagen na 

afsluiten periode

1 werkdagen voor weekrap.  

5 werkdagen voor 

maandrap.  

1 maand voor jaar rapp. 
Kennis Advies % bereikbaarheid specifieke 

deskundigheid 

100%

ICT Ondersteuning % incidenten direct opge-

lost conform afspraak (ntb)

95%

Bereikbaarheid ‘Click-Call-Face’ Responsetijd 95% binnen afspraken

1 Dienstverlening 

Inleiding

Het Regionaal Administratie- en Kenniscentrum 

(RAKC) regelt voor de vier gemeenten in de Kop 

van Noord Holland de administratieve afhandeling 

na het klantcontact en biedt specifieke expertise 

binnen het sociaal domein. Het RAKC wordt een 

gedeelde backoffice voor het Sociaal Domein. Om 

schaalvoordelen te behalen, wordt op beleidsar-

me terreinen zoveel mogelijk samengewerkt. Alle 

administratieve taken die samenhangen met de 

ondersteuningsarrangementen zijn samengebracht 

in het RAKC. Door onze werkwijze zijn wij in staat de 

kosten voor de administratieve taken zo laag mo-

gelijk te houden. Daarnaast bieden wij de wijk-

teams van de samenwerkende gemeenten de 

benodigde specifieke expertise binnen het sociaal 

domein. Daarbij denken wij aan onder andere de 

volgende functionaliteiten:

•  juridische ondersteuning en advisering;

•  gedragsdeskundige (o.a. veiligheidscheck kind/

jeugdige);

•  schuldhulpverlening;

•  terugvordering en verhaal van bijstand;

•  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.
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1.1 Kritieke prestatie-indicatoren

We gaan uit van een bedrijfsmatige aanpak 

waarbij we sturen op resultaat en kwaliteit van 

de uitvoering van onze kerntaken. Samen met de 

opdrachtgevers en consulenten ontwikkelt het 

management van het RAKC een set van kritieke 

succesfactoren, prestatie-indicatoren en kenge-

tallen. De exacte invulling van deze rapportages 

is sterk afhankelijk van de input van de genoemde 

spelers én van het verkrijgen van een scherper 

inzicht in de uit te voeren taken. Wij kunnen in 

ieder geval voortborduren op de contractuele 

relatie en de daarmee samenhangende ervaring 

die wij met de ISD-KNH hebben. Hieronder volgt 

een overzicht van voorbeelden van KPI’s die wij 

van belang achten:

1.2 Te leveren producten en diensten

Inzicht in de administratieve processen 
voortvloeiend uit de WMO, Jeugdwet en 
Participatiewet
De basis voor het in kaart brengen van de adminis-

tratieve processen is het uitvoeringsdocument 

sociaal domein voor de kop van Noord-Holland 

“Met Kop en schouders”. Onder een administra-

tieve afhandeling verstaan wij de levering en/of 

betaling van de dienst aan de wijkteams, de ke-

tenpartners, de contractpartners, de betreffende 

gemeente en cliënten. In het uitvoeringsdocument 

zijn de bestaande en nieuwe taken en verantwoor-

delijkheden voor de WMO, Jeugdwet en Participa-

tiewet opgenomen. Deze taken hebben wij op-

genomen in een standaardpakket conform de 

indeling in het uitvoeringsdocument, (zie Bijlage 1). 

Daarnaast kan het RAKC desgewenst aanvullende 

taken uitvoeren voor de gemeenten. Denk hierbij 

aan juridisch advies en ondersteuning leerplicht. 

Deze additionele taken zijn opgenomen in Bijlage 

2. Ook kan het RAKC de hosting verzorgen van de 

benodigde applicaties voor de sociale wijkteams. 

Sterker nog: voor het welslagen van een goede 

samenwerking zien wij het als een uitdrukkelijke 

voorwaarde dat de sociale wijkteams met dezelf-

de applicaties werken als het RAKC,(zie hoofdstuk 4, 

ICT). 

Standaard
A.  Administratieve ondersteuning  

primair proces wijkteams zie Bijlage 1

B. Kennis en deskundigheid zie Bijlage 1

C. Schuldhulpverlening zie Bijlage 1

Additioneel
C. Communicatie zie Bijlage 2

D.  Managementondersteuning  

wijkteams zie Bijlage 2

E. Leerplicht/RMC zie Bijlage 2

F. Leerlingenvervoer zie Bijlage 2

G. Verwijsindex jeugd zie Bijlage 2

H. Nazorg ex-gedetineerde zie Bijlage 2

I.   Registratie taakstelling huisvesting  

statushouders zie Bijlage 2

J. Taken Sociale Recherche zie Bijlage 2

K. Wijkscans zie Bijlage 2

Voorwaardelijk
L. ICT, zie Hoofdstuk 4
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ISD-KNH: Zeer klantgericht  

en uitstekend digitaal bereikbaar

ISD-KNH scoort uitstekend op  

klantgerichtheid. Zij heeft op  

1 onderdeel na de maximale score  

gehaald op het gebied van klant- 

gerichtheid. Met name op het gebied van  

de digitale bereikbaarheid: 95% van alle 

aanvragen wordt nu digitaal ingediend  

& de ISD-KNH is volledig Digi-D  

geautoriseerd. 

2 Aansluiting wijkteams

2.1  Kaders samenwerking wijkteams en het 
RAKC

Het RAKC voert de diensten tijdig en op doelma-

tige en kwalitatief verantwoorde wijze uit. Om dit 

te bereiken vinden wij het van belang dat de 

afstemming tussen de wijkteams en het RAKC 

optimaal is. Voor een optimale afstemming tussen 

de wijkteams en RAKC wordt aan de volgende 

randvoorwaarden voldaan: 

A. Sturen op houding en gedag van medewerkers;

B. Optimale ICT inrichting; 

C.  Optimaal ingerichte en naadloos op elkaar 

aansluitende werkprocessen;

D. Standaardisatie van documenten;

E. Flexibele werkplekken. 

F. Instelling gebruikerspanel

Hieronder wordt beschreven hoe wij deze optimale 

afstemming tussen de wijkteams en RAKC denken 

te verwezenlijken. 

A.  Sturen op houding en gedrag van de 
medewerkers

We zetten, onder meer door het verzorgen van 

trainingen en workshops, in op een proactieve, 

oplossingsgerichte en dienstverlenende houding 

van onze medewerkers naar de wijkteams. 

Om een goede samenwerking tussen medewerkers 

van het wijkteam en het RAKC te realiseren, is het 

van belang dat men elkaar kent en weet te 

vinden. Door het organiseren van gezamenlijke 

themabijeenkomsten en actualiteitencursussen 

komen we tegemoet aan deze voorwaarde. Ook 

kan men op deze manier meteen kennis delen met 

elkaar. 

B. Optimale ICT-inrichting
In de moderne bedrijfsvoering is informatie een 

cruciale factor. De kwaliteit van de producten en 

de dienstverlening is afhankelijk van de beschik-

baarheid, betrouwbaarheid, integriteit en vertrou-

welijkheid van de informatie. Een optimale ICT-

inrichting is de drijvende kracht om een kwalitatief 

hoogwaardige dienstverlening te realiseren en te 

behouden. Voor onze ICT-oplossing verwijzen wij u 

naar hoofdstuk 4.

C.  Optimaal ingerichte en naadloos op elkaar 
aansluitende werkprocessen

De verschillende werkzaamheden binnen het 

sociaal domein worden verdeeld over verschillen-

de organisaties, namelijk de Sociale Wijkteams en 

het RAKC. Dit betekent dat voor bijvoorbeeld de 

verstrekking van een uitkering zowel het RAKC als 

het Sociale Wijkteam een taak hebben. Binnen het 

werkproces hebben diverse specialismen elkaar 

nodig en zijn zij wederzijds afhankelijk van elkaar. 

Zo kan een consulent uit het wijkteam niet zonder 

direct contact met de uitkeringsadministratie 
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daardisatie is verder van belang voor het leveren 

van uniforme producten of diensten die aan de 

wettelijke eisen voldoen. Het RAKC levert de wijk-

teams dan ook optimaal toepasbare en eensluiden-

de formats voor documenten zoals dossiers, rappor-

ten, beschikkingen, informatiefolders, etc. 

Om te borgen dat de vervaardigde formats aan 

de wettelijke eisen blijven voldoen, worden ze 

regelmatig geëvalueerd. In verband hiermee komt 

de verantwoordelijkheid voor de standaardisatie te 

liggen bij een of meer functionarissen binnen het 

RAKC, maar een vertegenwoordiging vanuit de 

wijkteams wordt altijd bij de evaluatie en dooront-

wikkeling betrokken (zie ook F. Gebruikerspanel).

E. Flexibele werkplekken, 
De werkplekken bij het RAKC zijn toegankelijk voor 

de medewerkers van de sociale wijkteams en 

eventueel ook voor de ketenpartners en contract-

partners. Hierdoor maken wij face-to-face contact 

tussen de medewerkers van de wijkteams en het 

RAKC op eenvoudige wijze mogelijk. 

F. Gebruikerspanel
Niet het RAKC, maar de wijkteams en ketenpart-

ners/contractpartners zijn aan zet. Daar wordt voor 

de cliënt immers het verschil gemaakt. Een delega-

tie vanuit deze gebruikers zal een krachtig gebrui-

kerspanel vormen, dat meedenkt over de dienst-

verlening. Dit panel versterkt de samenwerking 

tussen de gebruikers onderling en voedt tegelijker-

tijd het RAKC ter continue verbetering van de 

binnen het RAKC. En als een cliënt een vraag heeft 

over de betaling van zijn uitkering, is het prettig als 

hij hiervoor direct te rade kan bij de uitkeringsadmi-

nistratie. Het is van belang om de ‘knip’ in de werk-

processen zodanig in te richten, dat ten eerste de 

cliënt en ten tweede de uitvoering hier zo min 

mogelijk hinder van ondervinden. De organisatori-

sche inrichting mag niet ten koste gaan van een 

snelle, efficiënte dienstverlening. Dit onderschrijft 

ook de behoefte aan een ICT-systeem/website 

met een portaal voor cliënten (inwoners). Integraal 

werken vanuit de wijkteams levert belangrijke 

voordelen op. Zeker wanneer het gaat om multi-

problematiek. Vaak is de burger geholpen bij een 

snelle afhandeling met zo min mogelijk schijven. 

Direct afhandelen bij urgente of meervoudige 

problematiek

Het wijkteam moet zich altijd kunnen concentreren 

op de regievoering. Het RAKC biedt hierin altijd 

ondersteuning. Deze ondersteuning is extra essenti-

eel wanneer er sprake is van urgente of meervou-

dige problematiek. Als het wijkteam hierom vraagt 

dan levert het RAKC extra ondersteuning in de 

afhandeling van de aanvragen en de levering van 

ondersteuning aan de cliënt.

D. Standaardisatie van documenten
Standaardisatie leidt tot efficiënter werken, wat een 

besparing van tijd en geld op levert en optimalisatie 

van de dienstverlening. De productie verloopt snel-

ler en dus worden er minder kosten gemaakt. Stan-
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2. Deskundigheidsbevordering van de wijkteams 
Wij bieden deskundigheidsbevordering aan de 

wijkteams en aan de medewerkers van relevante 

ketenpartners/contractpartners. Afhankelijk van 

het leerdoel voeren wij dit zelf uit of laten we dit 

verzorgen door een derde, dit kan ook een keten-

partner/contractpartner zijn. Schaalvoordeel ont-

staat wanneer meerdere wijkteams en keten-

partners/contractpartners deelnemen aan deze 

scholing. Onderdeel hiervan kan ook zijn de des-

kundigheidsbevordering in de inhoudelijke en/of 

procesmatige samenwerking tussen wijkteams, 

RAKC en ketenpartners/contractpartners.

3. Klanttevredenheidsonderzoek en wijkteams
Wij zijn in staat om voor de wijkteams klant-

tevreden heidsonderzoeken te verrichten.

Kennisbank

Kennisdeling betreft zoals het woord het zegt delen 

van kennis. Wat ons betreft gaat het hier om het in 

een kennisbank delen van kennis, gegevens, infor-

matie en ervaringen tussen de wijkteams, de be-

leidsafdelingen van de betreffende gemeenten, 

het RAKC en de diverse ketenpartners/contract-

partners. Het kan dan gaan om het aantal cliën-

ten, de mate van zorgverlening, welke partners 

waar zijn betrokken, zorginhoudelijke informatie, 

best practices, etc. Wij zorgen via de Kennisbank 

RAKC voor een optimale kennisdeling zodat kennis, 

gegevens en informatie op één plaats worden 

verzameld en dat een ieder in de samenwerking 

daar optimaal gebruik van kan maken. Daarbij 

zullen we nauw samenwerken en afstemmen met 

de GGD wat betreft het Digitaal Dossier, de Verwijs-

index en het Veiligheidshuis voor wat betreft over-

lap in cliënten en cliëntvolgsystemen.

Managementinformatie

Het RAKC levert maandelijks managementinforma-

tie, zie paragraaf 3.9, aan de gemeenten en de 

wijkteams voor de sturing op de bedrijfsvoering, 

resultaten, budgetbewaking, kwantiteit en kwali-

teit. Managementinformatie geeft zicht op waar 

de dienstverlening het meest efficiënt en doelma-

tig verloopt. Hierdoor is inzichtelijk hoe de wijkteams 

presteren. Met name het zicht op waar de proces-

sen goed gaan en het vaststellen van de reden 

waarom het (niet) goed gaat, heeft meerwaarde 

voor de wijkteams en de vier gemeenten.

dienstverlening. Daarnaast gaan wij in gesprek met 

cliëntenpanels en (Wmo-)adviesraden. 

2.2 Versterking wijkteams door het RAKC

1. Kennisdeling
Vooropgesteld: wijkteams willen echt kennis uit het 

RAKC halen, nu komt het met betrekking tot de 

jeugdzorg uit de provincie, ‘en dat is best ver weg’. 

Wij willen hoogstaande kennis toegankelijk maken. 

Kennisdeling bevat wat ons betreft verschillende 

onderdelen te weten: specialistische kennis/flex-

pool, kennisbank en managementinformatie. Hier-

onder gaan we op de verschillende onderdelen 

nader in.

Specialistische kennis/flexpool

Binnen het RAKC wordt in één team de specialisti-

sche kennis en de flexpoolfunctie ondergebracht. 

Wij kiezen hiervoor omdat er grote samenhang en 

overlap bestaat tussen deze in het uitvoeringsdo-

cument genoemde functionaliteiten, waardoor wij 

dit efficiënt en effectief kunnen organiseren. On-

derdeel van dit team vormen onder andere hoog 

gekwalificeerde mensen op juridisch vlak, jeugd-

GGZ, BBZ, Vangnet, etc. Ook maken hooggekwali-

ficeerde meer generalistische consulenten deel uit 

van dit team. Daarmee kunnen we de verschil-

lende wijkteams, afhankelijk van hun behoefte, 

zeer flexibel en vraaggericht ondersteunen en 

bijspringen in de uitvoering van hun primaire 

proces.
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3  Management & Organisatie

3.1  Organisatie uitgangspunten: we willen tot 
de top in Nederland gaan behoren

Het RAKC heeft als missie het optimaal ondersteu-

nen van de wijkteams zodat zij in staat zijn om de 

inwoner de gewenste service te verlenen. De vier 

samenwerkende gemeenten hebben een parel 

van een sociale dienst binnen hun geledingen: de 

ISD-KNH. De ISD-KNH behoort momenteel tot de 

top5 van Sociale Diensten in Nederland (Verkiezing 

Beste Sociale Dienst 2012). Het RAKC streeft in 

navolging daarvan ook tot de absolute top 5 

RAKC’s van Nederland te gaan behoren. Gezien 

onze staat van dienst vinden wij dit een realistische 

doelstelling. 

Bij het beantwoorden van de vraag hoe wij de 

organisatie van het RAKC voor ogen zien is het 

van belang te realiseren dat de echte financiële 

impact binnen het sociaal domein afhankelijk is 

van de doelmatigheid van de wijkteams. Het RAKC 

moet hierin ondersteunend zijn en moet daarbij 

een balans zien te vinden tussen laagst mogelijke 

kosten (=standaardisatie) en doelmatigheid (ook 

afwijken van standaardoplossingen). Kernwaarden 

die daarom bij het RAKC horen: dienend aan de 

wijkteams, samenwerkingsgericht, focus op kosten. 

3.2 Organisatiestructuur: voortborduren op 
bestaande organisatie

Om de streefdatum van 1 september 2014 te halen 

zijn we genoodzaakt om in ieder geval in de jaren 

2014, 2015 en deels 2016 (zie hoofdstuk 7, Planning) 

de sociale diensten van Texel, ISD-KNH (Hollands 

Kroon en Schagen) en Den Helder in stand te 

houden. Het is immers ondoenlijk om een totaal 

nieuwe organisatie met nieuwe ICT-systemen, 

nieuwe structuren, nieuwe processen in een peri-

ode van minder dan zes maanden te realiseren. 

Het wel willen realiseren van één nieuwe organisa-

tie op één nieuwe locatie veroorzaakt veel (aan-

loop)problemen en verlies van capaciteit en ener-

gie die we ons in het sociaal domein niet kunnen 

permitteren.

Echter, vanaf het allereerste moment moet er 

sprake zijn van één centrale aansturing, van één 

manager onder één gemeente. Om geen vertra-

ging op te lopen moet alle onduidelijkheid hierover 

direct weggenomen worden. De nieuw aan te 

stellen manager van het RAKC rapporteert direct 

aan de gemeentesecretaris van de gemeente 

Schagen, de heer Nico Swellengrebel. De heer 

Swellengrebel heeft als interim manager en als 

gemeentesecretaris ruime ervaring in fusie- en 

integratietrajecten en zal dit traject met extra 

aandacht begeleiden. 

In eerste instantie worden de huidige directeuren van 

de verschillende sociale diensten uitgenodigd om te 

solliciteren voor de functie Manager RAKC. Mocht 

hier geen match plaatsvinden dan wordt de vaca-

ture opengesteld. Spoedige invulling van de functie is 

van belang. Totdat de nieuwe manager is aangeno-

men stellen wij een interimmanager aan, ook in de 

voorbereidingsfase (zie hoofdstuk 7, Planning).

Om de organisatie zo licht mogelijk te houden en 

om te kunnen profiteren van de schaalvoordelen 

van de gemeente Schagen worden alle staffunc-

ties, op een secretaresse/managementassistent 

na, vanuit de gemeentelijke organisatie ingevuld. 

Zie ook het organigram in Bijlage 3.

 

De gemeente Schagen werkt zelf met een extreem 

platte organisatie, deze werkwijze zetten wij voort 

in het RAKC. Daarom hoeven wij slechts 3 tot 5 

teamleiders aan te stellen die samen met de ma-

nager RAKC het managementteam vormen. De 

teamleiders hebben een span of control variërend 

van 15 (Kennis) tot 30 personen (Administratie). 

Verfijning van de organisatie vindt plaats in de 

voorbereiding , inclusief het vaststellen van het 

exacte aantal teamleiders. 

Zoveel mogelijk taken van het RAKC die nu reeds 

worden uitgevoerd door een Sociale Dienst blijven 

daar dus in fase 1. Wel krijgen de organisaties 

vanaf het eerst mogelijke moment een nieuwe 

naam. Bijvoorbeeld RAKC locatie Texel, RAKC 

locatie Schagen (incl. locatie Hollands Kroon) en 

RAKC locatie Den Helder.
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het RAKC en gezien de problematiek van het 

RAKC moet deze staf op een aantal fronten wel 

worden uitgebreid:

• Personeel & organisatie: 1,43 fte (Ratio: 1:70)

• ICT: + 5 fte (zie hoofdstuk 4 ICT)

Deze 6,43 fte hebben wij budgettair onderge-

bracht in de in totaal 100 fte zoals die als opdracht 

is meegegeven door de waarderingscommissie. 

Overige personele impact op de organisatie van 

de gemeente Schagen is opgenomen in de over-

headpost in de begroting, zie hoofdstuk 6, Financiën.

3.4  Intreden van mensen en afvloeiing van 
mensen

Wij hebben de opdracht meegekregen om een 

bidbook op te stellen voor 100 fte. Wij hebben een 

zicht op de instroom van Bureau Jeugdzorg, ISD-

KNH en de Sociale Dienst van Texel, namelijk onge-

veer 47 fte. Op basis daarvan gaan wij er vanuit 

dat de sociale dienst van Den Helder 53 fte gaat 

leveren. Gezien de hoeveelheid verricht werk en 

de efficiency van de ISD-KNH lijkt ons dat aan de 

hoge kant, echter wij houden ons, conform de 

opdracht, aan de 100 fte.

Het oprichten van het RAKC impliceert dat de 

benodigde medewerkers op termijn in dienst 

komen van de gemeente Schagen. In 2014 wordt 

het RAKC opgericht. In deze opbouwfase blijven 

de betreffende medewerkers in 2014 in dienst van 

heeft zonder noemenswaardige problemen plaats-

gevonden. Na een goede voorbereidingsfase 

konden we al na één kwartaal beginnen met 

optimalisatieslagen. Verder hebben we binnen de 

kortst mogelijke periode het vertrouwen van de 

provincie gekregen en is het preventief financieel 

toezicht opgeheven. Deze organisatie die geza-

menlijk en in goede harmonie de integratie van de 

drie gemeenten heeft gemanaged zal ook deze 

integratieklus gaan klaren. Gezien onze ervaring 

denken wij een realistisch beeld te kunnen schet-

sen van de impact van deze hele operatie.

Zoals gesteld brengen wij alle staffuncties van het 

RAKC onder binnen de ambtelijke organisatie van 

de gemeente Schagen. Gezien de omvang van 

Bij alle taken die het RAKC gaat verrichten maken 

wij de afweging wat de meest efficiënte inrichting 

is. Mocht blijken dat derden, publiek of privaat, 

bepaalde taken beter en/of goedkoper kunnen 

uitvoeren, dan zal het RAKC deze taken in principe 

uitbesteden. Over deze werkwijze is in de vier sa-

menwerkende gemeenten en in ieder geval 

binnen de ISD-KNH veel kennis beschikbaar.

3.3  Impact op de gemeente Schagen: er zijn 
diverse schaalvoordelen te behalen

De gemeente Schagen is een fusiegemeente die 

op 1 januari 2013 is gestart. Onze mensen hebben 

ervaring met lastige integratietrajecten. De fusie 
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bezuiniging mee aan het RAKC, zie ook hoofdstuk 

6, Financiën. Overigens zijn de genoemde aantal-

len van -10 FTE en -30 FTE indicatief omdat we niet 

weten met welke formatie we exact starten.

Alle medewerkers van het RAKC komen vanaf 1  

januari 2015 in dienst van de gemeente Schagen.

De benodigde functies en fte’s worden in beginsel 

ingevuld door medewerkers van de deelnemende 

organisaties volgens het principe “mens volgt func-

tie”, conform de afspraken zoals die worden opge-

nomen in het nog overeen te komen Sociaal Statuut. 

De gemeente Schagen zorgt voor de personele 

(rechtspositionele) gevolgen, ook bij de voorziene 

afslanking van het RAKC. De daaruit voortvloeien-

de kosten (bijvoorbeeld eventuele uitkeringskosten) 

worden gedragen door de vier gemeenten en 

Bureau Jeugdzorg (c.q. de Provincie). Uiteraard 

moeten de afspraken met deze partijen worden 

uitgewerkt en is het een vraag of voor de bijdrage 

van Bureau Jeugdzorg ruimte is bij de Provincie, 

dit laatste zal vooral afhankelijk zijn van landelijke 

afspraken. Voor de toekomstige afvloeiing van 

personeelsleden wordt dezelfde verdeelsleutel 

toegepast als bij de verdeling van kosten, zie H6 

Financiën. 

De gemeenten Hollands Kroon en Schagen 

moeten hun deelname in de Gemeenschappelijke 

regeling ISD per 1 januari 2015 beëindigen. Deze 

regeling wordt dan per 1 januari 2016 opgeheven. 

Het jaar 2015 wordt onder andere gebruikt voor 

2016 is het maximaal aantal fte’s vastgesteld op 

90 fte’s. Op 1 januari 2017 is het aantal fte’s van 

het RAKC maximaal 70. Het maximum aantal fte’s 

is gekoppeld aan de teruglopende bijdrage van 

het rijk voor deze taken/werkzaamheden. De ge-

meente Schagen geeft dus een taakstellende 

hun huidige werkgever. In 2014 wordt een functie-

boek opgesteld voor het RAKC (functies, het 

aantal fte’s, enzovoort). Er wordt op voorhand een 

maximum gesteld aan het aantal beschikbare 

fte’s. Uitgangspunt is dat maximaal 100 fte’s 

worden ingezet in deze opbouwfase. Per 1 januari 

Sociale Dienst Den Helder

53 FTE 2 FTE

35 FTE 10 FTE

Sociale Dienst Texel

ISD – KNH Bureau Jeugdzorg

AKC 100 FTE

100 FTE* komen van 4 verschillende organisaties
* Footnote: 100FTE hebben wij conform opdracht gebruikt als rekennbasis. Dit staat dus los van de werkelijke situatie 

wat meer / minder FTE’s kunnen inhouden. Indicatie van FTE’s van Texel, ISD-KNH en Bureau jeugdzorg zijn ons gegeven. 

53FTE van uit Den Helder is een resultante van die andere cijfers
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borgingsplan om ervoor te zorgen dat processen 

continue worden verbeterd. Ook bij dit continue 

verbeteren kunnen de interne Lean begeleiders 

voor ondersteuning zorgen. Onze ambitie is dat 

de hele organisatie, dus ook het RAKC, in 2018 

lean is. 

ten van de werkprocessen. Het management van 

het RAKC monitort periodiek de werking van de 

nieuwe processen. We benoemen hiervoor de 

juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en 

meten hierop. Deze KPI’s komen uit het Manage-

ment Informatiesysteem, zie paragraaf 3.9. Na de 

inrichting van het proces maakt elk kernteam een 

het sluiten van boeken, jaarrekening en dergelijke, 

het is gebruikelijk om hiervoor 1 jaar te rekenen. De 

gemeenten Hollands Kroon en Schagen moeten 

hiervoor het bestuur van de ISD een liquidatieplan 

laten opstellen met daarin ook afspraken betref-

fende het personeel. Het bestuur van de ISD-KNH 

is eveneens verantwoordelijk voor het uitvoeren 

en afhandelen van het liquidatieplan.

3.5  Realiseren van schaalvoordelen en 
efficiency voordelen

Wij zien mogelijkheden tot schaalvoordelen en 

daarom geven wij het RAKC een substantiele 

taakstellende besparingsopdracht mee. Daarvoor 

gaan wij efficiencyslagen maken, mede door de 

inzet van onze kennis en ervaring met betrekking 

tot Lean. Bij de start van het RAKC gaan we de 

belangrijkste processen binnen het RAKC Lean 

inrichten. Dit is niet alleen van belang om te 

komen tot een nieuwe (geharmoniseerde) werk-

wijze, maar ook om de processen zo efficiënt 

mogelijk uit te voeren vanuit het belang van de 

cliënten. Voor elk proces formeren we een kern-

team, waarin alle medewerkers die een rol 

hebben binnen dat proces vertegenwoordigd zijn. 

Op die manier ontstaat draagvlak voor de nieuwe 

werkwijze. 

De gemeente Schagen beschikt over gekwalifi-

ceerde medewerkers (Lean begeleiders) die de 

kernteams kunnen begeleiden bij het Lean inrich-

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%
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0%
Rijksbudget # fte

Texel
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SD Texel

ISD-HNK

SD- DH

Schagen en Hollands Kroon leveren relatief weinig mensen aan het RAKC
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De looptijd van de bestuursovereenkomst is van 1 

januari 2015 tot 31 december 2019. Wij verlengen 

de overeenkomst telkens stilzwijgend met 4 jaar. 

Voordeel van deze periode is dat de colleges één 

jaar de tijd hebben na de gemeenteraadsverkie-

zingen om het beleid eventueel aan te passen. De 

opzegtermijn is 1 jaar.

De beoogde resultaten vanuit de bestuursovereen-

komst leggen wij vast in regionale prestatieafspra-

ken en in een productenboek. Over de perfor-

mance leggen wij periodiek (interval nader vast te 

stellen) verantwoording af. 

In de periode 1 februari 2014 tot 1 september 2014 

geven wij de opdracht aan een externe partij tot 

het uitvoeren van een nulmeting op de gezamen-

lijke resultaatgebieden. De kosten van deze nulme-

ting komen voor rekening van de afzonderlijke 

gemeenten. Wij verwerken de vastgestelde resul-

taatgebieden in de periode 1 september 2014 tot 

31 december 2014 tot doelstellingen die ten grond-

slag komen te liggen aan het meerjarenorganisa-

tiebeleid van het RAKC. Bij iedere activiteit motive-

ren wij hoe deze bijdraagt aan het behalen van de 

gewenste resultaten.

Om de communicatie tussen het RAKC en de 

deelnemende gemeenten goed te laten verlopen 

stellen wij één contactpersoon per deelnemende 

gemeente aan als accounthouder met wie wij de 

uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst 

RAKC het geval als wordt uitgegaan van een 

privaatrechtelijke insteek. Er is echter een zeer 

goede oplossing die de werkwijze van een dienst-

verleningsovereenkomst mogelijk maakt en tegelij-

kertijd een publiekrechtelijk karakter heeft, waar-

mee de aanbestedingsplicht komt te vervallen. 

Ons voorstel is om te werken met een publiekrech-

telijke overeenkomst – zgn. bestuursovereenkomst 

– met onderliggende dienstverleningsovereen-

komst. Voor verdere argumentatie wordt verwezen 

naar de toelichting in bijlage 4. Overigens is dit in 

lijn met de aanbeveling van het kabinet dat, net 

als de VNG, streeft naar uitwerking van niet vrijblij-

vende samenwerkingsverbanden tussen gemeen-

ten, waarbij incongruentie en bestuurlijke drukte 

worden teruggedrongen1.

3.8  Wijze van samenwerking: zakelijke 
prestatieafspraken en heldere rapportages

De afspraken in de bestuursovereenkomst hebben 

betrekking op de uitvoering van de wetgevende 

taken van het sociale domein. Om op een effec-

tieve, efficiënte, uniforme en transparante wijze te 

kunnen werken, stellen wij samen met de andere 

gemeenten een beleidsmatig en meerjarig financi-

eel kader vast waarbinnen het RAKC moet werken.

3.6 Medezeggenschap

Het oprichten van het RAKC heeft personele en 

organisatorische gevolgen. Bepaalde onderwer-

pen vallen onder de Wet op de Ondernemingsra-

den. Er wordt een Bijzondere Ondernemingsraad 

(BOR) opgericht die wordt bemand vanuit de 

betrokken organisaties.

Bij het overdragen van medewerkers van de be-

trokken organisaties naar de gemeente Schagen 

komen ook een Sociaal Statuut en de arbeidsvoor-

waarden aan de orde. Hierover voeren wij onder-

handelingen met het te vormen Bijzonder Georga-

niseerd Overleg. De afzonderlijke gemeenten zullen 

tegelijkertijd voor hun eigen interne veranderingen 

een eigen reorganisatietraject met hun eigen OR 

en hun eigen GO moeten lopen.

3.7  Juridisch kader van de samenwerking: 
een bestuursovereenkomst in plaats 
van een DVO

In de uitvraag gaat de opdrachtgever uit van het 

sluiten van dienstverleningsovereenkomsten tussen 

enerzijds de gemeente die het RAKC uitvoert en 

anderzijds de overige deelnemende gemeenten. 

Een dienstverleningsovereenkomst is van privaat-

rechtelijke aard en daar speelt meteen een knel-

punt, namelijk de aanbestedingsplicht die ge-

meenten hebben. Dat is voor het onderhavige 

1 Decentralisatiebrief Minister van Binnenlandse Zaken aan 

de Tweede Kamer d.d. 19 februari 2013
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bedrag of een gedeelte daarvan.

Bij beëindiging van de bestuursovereenkomst zijn 

de frictiekosten van de ontvlechting, voor rekening 

van die gemeente die de bestuursovereenkomst 

beëindigt, conform gebruikelijk is in de publieke 

sector. Ook voor het nadelig effect van vaste 

lasten, die altijd achterblijven voor de resterende 

gemeenten, blijft een uittredende partij medever-

antwoordelijk

3.9 Managementinformatiesystemen 

Voor de managementinformatie geven we uit-

voering aan de afspraken die hierover worden 

gemaakt tussen de vier gemeenten. Verder sluiten 

we zoveel mogelijk aan op de planning- en con-

trolcyclus van de gemeente Schagen en op de 

informatiesystemen die hier in gebruik zijn. Waar 

nodig leveren we maatwerk. Uitgangspunt bij de 

inrichting van systemen is de vraag om informatie. 

We kunnen alle informatie leveren die nodig is 

voor het nemen van de juiste beslissingen, zoals 

informatie over de kritieke prestatie-indicatoren 

(KPI’s). Welke indicatoren dat precies zijn, naast 

de indicatoren genoemd in hoofdstuk 1, bepaalt 

het management van het RAKC (zie ook 2.2.1 

Kennisdeling).

RAKC deel gaat uitmaken van het bestaande 

managementoverleg tussen de vier gemeenten in 

de Kop van Noord Holland, waarmee de aanslui-

ting en afstemming tussen beleid en uitvoering 

(qua managerieke aansturing) wordt geborgd. 

Daarnaast verzorgt het RAKC minimaal twee keer 

per jaar een themabijeenkomst voor de betrokken 

portefeuillehouders en leden van het regionale 

managementoverleg. In deze bijeenkomst worden 

onder andere de ontwikkelingen ten aanzien van 

het RAKC besproken. Wij gaan een jaarplan en 

jaarverslag aanbieden aan de afzonderlijke colle-

ges van burgemeester en wethouders. Na consul-

tatie stellen wij de jaarplannen en verslagen defini-

tief vast.

Omdat dit voor alle betrokken gemeenten een 

nieuwe samenwerkingsvorm is, zijn wijzigingen of 

vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst 

mogelijk. Gemeenten kunnen ieder afzonderlijk, 

vanaf 31 december 2018, met in achtneming van 

een opzegtermijn van één jaar, de bestuursover-

eenkomst opzeggen. Collectieve beëindiging van 

de bestuursovereenkomst kan alleen plaatsvinden 

als alle gemeenten daarmee instemmen.

Wij staan voor een goede kwalitatieve dienstverle-

ning. Als wij hieraan, binnen redelijke bandbreedte, 

niet voldoen en wij leveren niet de overeengeko-

men prestaties of voldoen niet aan de overeenge-

komen randvoorwaarden, dan kunnen de ge-

meenten terugvordering eisen van het uitgekeerde 

minimaal elk kwartaal bespreken. Vóór 1 februari 

van ieder jaar verzorgen wij een inhoudelijke en 

financiële verantwoording waarin de prestaties 

staan omschreven en de besteding van het 

budget wordt verantwoord. Daarnaast zullen wij 

met periodieke maand/kwartaal rapportages 

komen, op nader te bepalen momenten.

Om flexibiliteit in de overeenkomst te borgen 

kunnen gemeenten extra diensten afnemen of 

aanvullende afspraken maken in een aanvullende 

dienstverleningsovereenkomst. Wij gaan hiervoor 

een integrale kostprijs hanteren op basis van een-

heid “kosten inzet professional per uur”. Maatwerk-

afspraken vallen buiten de bestuursovereenkomst 

en kunnen de gemeente ook bij andere dienstver-

leners inkopen. De gemeentelijke bijdragen factu-

reren wij maandelijks. Indexering van de gemeen-

telijke bijdragen passen wij toe voor wat betreft het 

wettelijk basispakket.

In totaal en per gemeente kunnen afwijkingen van 

het financiële kader plaatsvinden tot maximaal 

10% van het vastgestelde kader. Wij brengen extra 

werkzaamheden die niet zijn voorzien achteraf bij 

die gemeente in rekening.

Wij vinden de onderlinge samenwerking met de 

gemeenten zeer belangrijk. Daarom willen wij met 

het RAKC graag aansluiten bij bestaande bestuur-

lijke en ambtelijke overleg- en afstemmingsstructu-

ren binnen het sociaal domein. In dat kader lijkt het 

ons logisch en randvoorwaardelijk dat de manager 
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4 ICT 

4.1  RAKC: Altijd de Klant Centraal, een sociale 
ICT omgeving

Met deze oplossing bieden wij een optimale onder-

steuning voor het RAKC én de medewerkers van 

de wijkteams. Wij ontzorgen de deelnemende 

gemeenten in de ICT door een volledig geïnte-

greerde omgeving aan te bieden.

 

Niet alleen de medewerkers van het RAKC, maar 

ook de wijkteams en de beleidsmedewerkers bij de 

gemeenten kunnen met deze oplossing veilig op 

elke plaats (en tijd) via internet gebruik maken van 

de benodigde communicatievoorzieningen, appli-

caties en informatie. Dit kan vanuit elke willekeu-

rige locatie, dus ook op de laptop bij de cliënt thuis 

tijdens een keukentafelgesprek. De oplossing voor-

ziet ook in de mogelijkheid voor de wijkteams 

direct expertise van het RAKC in te roepen door 

middel van moderne communicatie. Het principe 

van Click-Call-Face kunnen wij met ICT en telefonie 

goed faciliteren. 

4.2 Toekomstbestendigheid en duurzaamheid

Wat vandaag geregeld is, is morgen achterhaald. 

De ontwikkelingen in het sociaal domein en op het 

gebied van ICT gaan vliegensvlug. Wij houden 

zicht op deze ontwikkelingen en spelen daar op in. 

Nieuwe wetgeving en bezuinigingen vragen om 

andere en scherpere (ICT) processen. Ook hierin 

staat altijd de klant centraal. 

Innovatieve ontwikkelingen, zoals BYOD2 en cloud-

computing, zijn met onze oplossing gegarandeerd. 

Onze oplossing betekent, dat … 

•  wij vraaggericht werken

•  de technische infrastructuur en beveiliging vol-

doet aan de eisen voor tijd- en plaatsonafhan-

kelijk werken 

•  basisgegevens worden ontsloten en gebruikt 

binnen de hele organisatie

•  wij gegevens die al bekend zijn bij de overheid 

hergebruiken en niet opnieuw vragen aan de 

klant 

•  wij uitgaan van zo min mogelijk leveranciers en 

applicaties (t.b.v. kostenreductie en eenvoudige 

uitwisseling van gegevens)

•  wij vanuit ICT een proactieve service bieden

•  wij de ICT duurzaam en onafhankelijk organise-

ren (wat voorwaarde is voor bovenregionale 

samenwerking in de toekomst) 

4.3 Technische onderbouwing

Het RAKC bestaat uit 100 fte (120 mensen). Verder 

gaan wij uit van 200 fte voor de wijkteams (240 

mensen). Voor deze berekening zijn wij uitgegaan 

van een parttime–opslagpercentage van 120%. 

Totaal baseren wij de ICT omgeving daarom op 

400 digitale werkplekken. Voor de optimale onder-

steuning is een minimale formatie nodig van 5 fte 

ICT medewerkers, bestaande uit systeembeheer, 

helpdesk, applicatiebeheer en gegevensbeheer.

Noodzakelijke systemen 
(kernapplicaties, kantoorautomatisering en overige 

applicaties)

Wij gaan het systeem van Centric inzetten als 

kernapplicatie. De ISD-KNH en de gemeente Den 

Helder werken op dit moment beiden met de syste-2 BYOD staat voor ‘Bring your own device’
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nenten en systemen hergebruiken en uitbreiden. 

Wij gaan Centric inzetten als hoofdaannemer (en 

daarbij ook als projectleider) voor de organisatie 

en realisatie van onze oplossing. Centric is in dit 

verhaal onze belangrijkste leverancier. Wij hebben 

hierover uitvoerig met Centric gesproken. Centric 

bevestigt dat deze oplossing realiseerbaar is mits 

de besluitvorming en opdrachtverstrekking plaats-

vinden binnen de bestaande termijnen. Centric 

onderschrijft daarnaast dat wij met deze oplossing 

optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en 

het RAKC zo over een uitstekende infrastructuur 

beschikt om zowel de eigen taken uit te voeren als 

de wijkteams professioneel te ondersteunen. 

via internet gebruik maken van alle benodigde 

voorzieningen. 

4.4 Kostenraming 

Naast het faciliteren van de digitale werkplekken 

zijn ook andere investeringen noodzakelijk. Daarbij 

kunt u denken aan investeringen in data-servers, 

infrastructuur, maar ook telefonie. Voor een over-

zicht van de investeringen en de jaarlijkse kosten 

verwijzen wij naar Bijlage 5. 

4.5 Organisatie en realisatie oplossing

Wij baseren onze oplossing op de bestaande situ-

atie bij de ISD-KNH. Wij gaan bestaande compo-

men van Centric. Verder werken in Nederland on-

geveer 300 sociale diensten met deze omgeving. 

Dit betekent een solide basis voor de toekomst.

De benodigde koppelingen3 vragen wij opnieuw 

aan en richten wij in. Dit is vereist omdat de huidige 

koppelingen zijn verbonden aan de ISD-KNH als 

rechtspersoon en deze straks wordt vervangen 

door het RAKC. 

Digitale werkplek
Onze oplossing levert een flexibele digitale werk-

plek. Dit betekent dat elke medewerker van het 

RAKC en van de wijkteams toegang krijgt tot een 

virtuele desktop inclusief lokale printmogelijkheden. 

Een medewerker kan veilig, op elke plaats en tijd, 

Fasering 2014-2016 e.v. 

Voor de omvangrijke realisatie van de ICT oplossing werken wij met een gefaseerde aanpak. 

2014 2015 2016 e.v.

Kernapplicaties Meerdere administraties, 

één omgeving

Eén administratie, één omgeving Gereed

Kantoorautomatisering Inventarisatie en harmonisatie Gereed Gereed

Overige applicaties Inventarisatie Harmonisatie Gereed

3 BYOD staat voor ‘Bring your own device’
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5 Vastgoed

Zoals aangegeven faciliteren wij de fysieke samen-

voeging van de nieuwe organisatie in fases. Voor 

2014, 2015 en 2016 gaan we dus grotendeels uit 

van huidige werkplekken en locaties. Dit minimali-

seert de frictiekosten en beperkt de impact voor 

de werknemers.

Wij hanteren hierbij het onderstaande tijdschema, 

uitgaande van een start per 1 januari 2015 met de 

huidige werknemers samengebracht op de drie 

bestaande locaties Den Helder, Texel en Schagen 

(incl. Hollands Kroon). 

Wij gaan hierbij uit van het Nieuwe Werken met als 

aanname een parttime-opslagpercentage van 120% 

en een bezettingsgraad van 70%, zodat in de eind-

situatie 70 fte resulteert in 59 fysieke werkplekken.

Locaties
Als uiteindelijke locatie per 1 januari 2017 zou ge-

bruik kunnen worden gemaakt van het bestaande 

kantoorpand aan het Westerpark in Schagen. Hier 

is momenteel de ISD-KNH gevestigd met ca. 55 fte. 

De opname van het RAKC als hoofdvestiging kan 

zonder problemen geschieden. Wel hebben wij 

een budget gereserveerd voor kleine aanpassin-

gen. Mocht blijken dat een andere locatie op 1 

januari 2017 gunstiger is voor de kostenstructuur 

dan kan dat overwogen worden.

Dit gebouw is gunstig gelegen op een zichtlocatie 

langs de Westerweg, aan de rand van Schagen op 

ongeveer 15 minuten loopafstand vanaf het NS-

station. 

Locatie Schagen Locatie Den Helder Locatie texel

Datum fte werkplekken fte werkplekken fte werkplekken

1.1.2015 58 49 40 34 2 2

1.1.2016 60 51 30 25

1.1.2017 70 59

Foto 1: gebouw ISD Kop van Noord-Holland,  

Westerpark 20 in Schagen
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Gebouwkenmerken
De ISD-KNH is huurder van de begane grond, 1e en 

deels 2e verdieping van het pand en van de par-

keerplaatsen. Eigenaar is de Wooncompagnie en 

het pand heeft een kantoorbestemming. Er zijn vier 

bouwlagen inclusief de half-verdiepte parkeerkelder 

met 33 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. De 

toegang voor mindervaliden is bij de hoofdentree 

voorzien in het straatwerk naar het halfverhoogde 

begane grondniveau en inpandig met een lift. Het 

gebouw is drempelloos en op de verdiepingen 

voorzien van mindervalidentoiletten. Daarmee 

voldoet het ruimschoots aan de gestelde criteria.

De kantoorruimtes zijn ruim opgezet en flexibel in te 

delen voor nieuwe functies en werkvormen. Het 

pand biedt ruimschoots plek voor de gevraagde 

aantallen fte en de daarbij benodigde algemene 

ruimten als entree, ontvangst, spreekkamers en 

eventueel bedrijfsrestaurant of pantry’s. 

Nieuwe werkvormen
Het gebouw leent zich uitstekend voor toepassen 

van nieuwe werkvormen met een open uitnodi-

gende structuur en activiteit gerelateerde ruimten. 

Met deze kantoorconcepten is de werkomgeving 

optimaal af te stemmen op samenwerking en op 

de dienstverlening. 

Johan Paul de Groot, fractie ChristenUnie 

Hollands Kroon, stelt voor om het AKC in 

het pand van de ISD in Schagen te 

huisvesten. Om zodoende de druk van 

de kosten van huisvesting op het budget 

van het Sociaal Domein te verlagen.  

“De gebruiks mogelijkheden van het 

pand van de ISD in Schagen worden 

momenteel nog niet volledig benut”.
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ISD-KNH: Zeer lage  

uitvoeringslasten

De uitvoeringslasten van de ISD-KNH 

bedroegen in 2012 slechts 64% van  

het bedrag dat de gemeenten Schagen  

en Hollands Kroon gezamenlijk toegewezen 

krijgen op basis van de verdeelmaatstaven  

van het cluster Werk & inkomen. Dit is een 

indicatie dat de ISD-KNH de gemeentelijke 

taken op het gebied van werk & inkomen 

doelmatig uitvoert. 

Bron: Nautus rapportage 130410 &  

Uitslag “beste sociale dienst van  

Nederland”

6 Financiën

6.1 Begroting en kostprijs

De gemeente Schagen kan de uitvoering van het 

RAKC organiseren, (functionerend binnen de kwali-

teitscriteria) zoals beschreven in het uitvoerings-

document ‘Kop en schouders’ tegen de bruto- en 

integrale kostprijs (exclusief BTW) zoals opgenomen 

in tabel A. 

In deze berekening van tabel A zijn de volgende 

uitgangspunten gehanteerd:

1.  De huisvestingslasten worden door de gemeen-

ten in 2015 en 2016 zelf gedragen ( voor Texel is 

dit alleen 2015)

2.  De berekening geeft het budget aan wat de 

gemeenten ( voor 2015 en 2016 )exclusief de 

lasten van huisvesting met elkaar gaan delen

3.  Er is ook een beeld gegeven van de BTW die 

doorgeschoven kan worden naar de 

gemeenten. De gemeenten kunnen deze 

BTW compenseren

4.  De begroting is op basis van going-concern 

opgesteld. De volgende incidentele lasten zijn 

niet opgenomen in het overzicht van tabel A:

 •  het lean maken van de processen, hiervoor 

geven we in 2015 € 60.000 uit.

 •  de aanloopkosten ( kosten derden derden), 

deze worden in 5 jaar afgeschreven ( kapi-

taallasten gemiddeld € 94.656 per jaar)

 •  de frictiekosten, deze worden in een apart 

onderdeel behandeld.

In tabel B geven we het positieve effect aan dat 

we realiseren door lagere loonsommen in 2017 en 

door een efficiencyslag oplopend tot 30 fte in 2017. 

In tabel C wordt de berekening van de gemiddel-

de loonsom per fte gemaakt. 

We geven u eerst inzicht in de ontwikkeling van de 

lasten, gevolgd door een uitleg over de specifica-

tie van de baten. Voor 2015 is nog geen loon- en 

prijsindex toegepast. 
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I. LASTEN Tabel A

Berekening kosten RAKC 2015 loonsom 2016 loonsom 2017 loonsom

Exclusief BTW 100 fte per fte 90 fte per fte 70 fte per fte

Personeel 6.600.000 66.000 5.670.000 63.000 4.200.000 60.000

Overhead: dit is 16.110 Overhead 17.224 Overhead 25.621

Overige personeelslasten 420.200 378.200 294.000

Huisvesting 0 0 372.100

Huisvesting kapitaallasten 0 0 6.210

ICT 701.000 686.500 657.500

ICT kapitaallasten 164.686 169.837 166.402

Interne zaken 234.500 225.880 209.240

Clientenraad en proceskosten 20.000 20.000 20.000

Bestuursondersteuning 70.600 69.700 68.000

Werkelijke kosten RAKC exclusief BTW 8.210.986 7.220.117 5.993.452

Vermeerderd met BTW, dat wordt doorgeschoven en door de deelnemende gemeenten wordt gecompenseerd. 

Door te schuiven BTW investeringen 199.000 21.000 21.000

Door te schuiven BTW exploitatie 272.000 249.000 240.000

In de begroting gaan we uit van een volledige 

geïntegreerde organisatie per 1 januari 2017. In 

2015 en 2016 blijft het personeel van de gemeen-

ten/ISD voor een deel werkzaam op de huidige 

locatie met uitzondering van de gemeente Texel. 

Het personeel van de gemeente Texel (minder dan 

2 fte) wordt vanaf 2016 gehuisvest in het RAKC te 

Schagen. De overige gemeenten nemen in 2015 

en 2016 hun huisvestingslasten voor eigen rekening. 

Dit geldt ook voor de frictiekosten van eventuele 

leegstand per 1 januari 2017 

(voor Texel per 1 januari 2016).

Binnen de budgetten als genoemd in deze meerja-

renraming 2015-2017 voeren wij alle primaire taken 

uit zoals benoemd in hoofdstuk 1 (dienstverlening).

BTW
Voor zover de werkzaamheden geen processen 

betreffen in de sfeer van verstrekkingen aan na-

tuurlijke personen is de BTW compensabel voor de 

gemeente /wijkteam waaraan het RAKC een 

dienst factureert.

Personeelslasten/loonsommen 
Voor de berekening van de loonsommen gaan we 

vanaf 2017 uit van een gemiddeld salaris van 

€60.000 ( prijspeil 2014). De loonsommen zijn geba-

seerd op de CAO van gemeenten. De loonsommen 

worden nog verhoogd met een index zodra de 
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Interne Zaken
De kosten van interne zaken dalen nominaal met 

de efficiencyslag die we gaan maken tot en met 

2017. Deze kosten betreffen voornamelijk de kosten 

van telefoon, porti, kantoorbenodigdheden, 

kopieer kosten en accountantskosten.

Bestuurskosten, kosten cliëntenraad en 
proceskosten
De bestuurskosten betreffen voornamelijk de post 

onvoorzien en representatie. De kosten van de 

cliëntenraad en proceskosten begroten we jaarlijks 

op € 20.000

Overige toelichting
Doorschuif BTW/ Compensabele BTW

De meerjarenbegroting is exclusief BTW gepresen-

teerd, maar wordt vermeerderd met een bedrag 

voor compensabele BTW. Bij de doorbelasting van 

de kosten aan de gemeenten dient de BTW die we 

hebben betaald op leveringen en diensten immers 

te worden doorgeschoven naar de gemeente/ 

wijkteam waarvoor de dienst is verricht. De ge-

meente kan deze BTW compenseren (declareren 

bij het BCF fonds). 

Kosten van gemene rekening
Omdat gekozen is voor een publiekrechtelijke sa-

menwerking ( bestuursovereenkomst) ontstaat er 

geen kostenverhogend effect van BTW op o.a. de 

uren van het personeel. De fiscus gaat hier echter 

alleen mee akkoord als er vooraf een vaste verdeel-

Huisvesting
In 2015 en in 2016 dekt elke deelnemende gemeen-

te zijn eigen huisvestingslasten. ( Texel alleen 2015).

We verantwoorden vanaf 2015 de huur volgens het 

huidige contract vermeerderd met niet verreken-

bare BTW. (De ISD werd als ondernemer aange-

merkt en was daarom in de gelegenheid de BTW 

te verrekenen. Vanaf 1 januari 2015 is de ISD echter 

geen huurder meer van het pand). We gaan geen 

extra ruimte huren.

De kosten van huisvesting zijn de kosten van ener-

gie, onderhoud, zakelijke lasten, schoonmaak en 

overige.

ICT
De basis van de berekening van de ICT-kosten is 

gebaseerd op 400 virtuele werkplekken. Hierbij is 

rekening gehouden met een inschatting van de 

bezetting van de wijkteams in alle vier de gemeen-

ten Omdat er sprake moet zijn van een integraal 

ICT- systeem voor alle wijkteams moeten de boek-

waarden van de huidige ICT-systemen per 1 januari 

2015 worden afgeboekt in de boekhouding van de 

gemeenten. Elke gemeente draagt zijn eigen lasten 

hiervan. De berekende lasten zijn gebaseerd op de 

uitvoering van de reguliere taken. Voor investeringen 

in nieuwe producten (bijvoorbeeld het aanleggen 

van digitale dossiers) en speciale opdrachten wordt 

een aparte calculatie gemaakt. Een aanvullende 

toelichting op ICT is opgenomen in hoofdstuk 4. 

resultaten van Cao-onderhandelingen bekend zijn.

Het gemiddeld loon van de ISD bedraagt ca. 

€ 67.000 (prijspeil 2014). We realiseren een gemid-

deld salaris in 2017 van € 60.000. Ook doen we een 

efficiencyslag van 30 fte in 2017 (10 fte in 2016) ten 

opzichte van de bezetting in 2015 van 100 fte. Zoals 

in hoofdstuk 3 gesteld denken wij minder dan 100 

fte nodig te hebben maar hanteren wij conse-

quent het getal 100 om de waarderingscommissie 

in staat te stellen appels met appels te vergelijken. 

Evenwel is de taakstellende bezuiniging van 30% 

op het aantal fte wat ons betreft indicatief voor 

het door ons te voeren beleid. We gaan uit van 

een gemiddelde loonsom van € 60.000 in 2017, 

omdat dit een landelijke norm is van een gemid-

delde loonsom van een integrale gemeentelijke 

organisatie.

In de formatie van 100 fte is ook de ondersteuning 

vanuit het gemeentelijk apparaat opgenomen van 

1,43 fte voor P&O, alsmede van 5 fte voor de uit-

voering van de ICT. 

Overige personeelslasten
De overige personeelslasten dalen nominaal met 

de efficiencyslag die we gaan maken in de uitvoe-

ring. Deze kosten betreffen voornamelijk de kosten 

van opleidingen, vervanging bij ziekte, reiskosten 

woon- werkverkeer en dienstreizen.
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uitvoeringskosten dan het rijk berekent. 

Dat doen we door een efficiencyslag te maken 

binnen de uitvoerende processen, waardoor de 

formatie van 100 fte daalt naar 90 fte in 2016 en 

ten slotte daalt naar 70 fte in 2017 (en volgende 

jaren). Door de eerder genoemde verlaging van 

het gemiddeld salaris en de efficiencyslag dalen 

de totale kosten in 2016 met 11% en in 2017 met 30 

rekening zijn). In de paragraaf van de baten komen 

we terug op het begrip ‘verdeelsleutel’. (zie tabel B)

Het rijk past kortingen toe op de rijksbudgetten die 

vanuit het sociaal domein naar de gemeenten 

komen. ( minimaal 15 % )

Wij vinden dat we solidair moeten zijn. Daarom 

passen we nog hogere kortingen toe op onze 

sleutel wordt vastgesteld in de bestuursovereen-

komst met de gemeenten op basis waarvan de 

verdeling van het saldo van kosten en baten naar 

de gemeenten plaatsvindt. De definitie van de 

verdeelsleutel, in dit geval de verhouding van de te 

ontvangen rijksbudgetten, mag niet tussentijds 

worden gewijzigd. (Deze systematiek heet in het 

vakjargon van de fiscus dat de kosten voor gemene 

Berekening effect efficiencyslag 2015 loonsom 2016 loonsom 2017 loonsom

100 fte per fte 90 fte per fte 70 fte per fte 

Werkelijke kosten RAKC 8.210.986 82.110 7.220.117 80.224 5.993.452 85.621

Huisvesting 372.100 3.721 372.100 4.134

Huisvesting kapitaallasten 275 3 3.270 36

Gecorrigeerde kosten 8.583.361 85.834 7.595.487 84.394 5.993.452 85.621

Efficiency slag 987.874 2.589.909

Percentage efficiencyslag 12 30

Berekening tarief per fte 2015 loonsom 2016 loonsom 2017 loonsom

100 fte per fte 90 fte per fte 70 fte per fte 

Gecorrigeerde kosten 8.583.361 85.834 7.595.487 84.394 5.993.452 85.621

Af: Huisvesting -373.200 -3.732 -385.400 -4.282

Bij:  Huisvesting op basis gemiddelde bezetting in RAKC 93.000 930 186.000 2.067

Totaal voor berekening tarief per fte 8.303.161 83.032 7.396.087 82.179 5.993.452 85.621

Tabel B

Tabel C
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velijk gemiddeld € 59,31, € 58,70 en € 61,16 ( exclu-

sief doorschuif BTW). Voor de uitvoering van markt-

taken gaan we een apart tarief berekenen met 

een opslag voor risico’s.

% ten opzichte van 2015. (zie tabel C)

Op verzoek van de gemeenten voeren we ook 

aanvullende opdrachten uit. Het uurtarief van een 

dergelijke opdracht is afhankelijk van het gevraag-

de specialisme. De kosten per fte inclusief over-

head bedragen in 2015, 2016 en 2017 respectieve-

lijk € 83.032, € 82.179 en € 85.621.

 In 2015 en 2016 is het tarief gecorrigeerd met de 

huisvestingslasten die de overige gemeenten zelf 

dragen. De effectieve uren worden gemiddeld op 

1400 uur gesteld. Het uurtarief bedraagt respectie-

Percentage verdeling saldo lasten per jaar

Gemeente

Den Helder 45,7

Hollands Kroon 20,9

Schagen 23,6

Texel 9,8

Te verdelen saldo kosten 2015 2016 2017

zie tabel A 8.210.986 7.220.117 5.993.452

Verdeling saldokosten per gemeente per jaar 

Gemeente 2015 2016 2017

Den Helder 3.751.322 3.299.593 2.738.206

Hollands Kroon 1.712.414 1.509.004 1.250.394

Schagen 1.935.713 1.703.948  1.413.948

Texel 811.537 707.572 590.904
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6.2 Materiele en immateriële investeringen

Materiele investeringen 
De materiele investeringen zijn een stelpost voor 

investeringen als gevolg van interne gebouwaan-

passingen van € 25.000 achtereenvolgend in 2015, 

2016 en 2017. Dit wordt in 10 jaar afgeschreven. In 

Bijlage 7 is een staat van activa opgenomen. We 

rekenen met een rente percentage van 2,2 %. Dit is 

het huidige tarief bij de BNG voor een vaste geldle-

ning van 10 jaar.

Verder betreffen de materiele investeringen de 

investeringen in de ICT. We hebben een overzicht 

in de Bijlage 5 van de basis investeringen voor 

zowel het RAKC als de wijkteams opgenomen. In 

deze bijlage is ook de verdeelsleutel aangegeven 

tussen het RAKC en de wijkteams.

Voor de berekening van de afschrijvingstermijnen 

gaan we uit van de vastgestelde nota ‘Rente-en 

afschrijvingenbeleid’ van de gemeente Schagen. 

Immateriële investeringen
De immateriële investeringen zijn de investeringen 

van de aanloopkosten. Deze lasten mogen binnen 

de wetgeving ( BBV) worden geactiveerd en afge-

schreven in maximaal 5 jaar. De specificatie van 

de immateriële activa betreft de aanloopkosten 

van € 435.000 voor de werkzaamheden voor de 

realisatie van de digitale omgeving. Een specifica-

tie is opgenomen in Bijlage 6.

In de bovenstaande tabellen wordt de verdeel-

sleutel aangegeven op basis waarvan we het 

saldo van de kosten gaan verdelen per jaar en 

geven we de nominale doorbelaste bedragen 

aan. De verdeelsleutel is: Den Helder 45,7%,  

Hollands Kroon 20,9%, Schagen 23,6% en Texel 9,8%. 

In de bijlage 8 is een specificatie opgenomen 

op basis waarvan de verdeelsleutel tot stand is 

gekomen.

In de genoemde bijlage 8 is een overzicht opgeno-

men van de vermoedelijke rijksbudgetten waarop 

deze verdeling is gebaseerd. De budgetten van de 

Jeugdzorg in deze bijlage zijn voor zover mogelijk 

gebaseerd op de decembercirculaire 2013. Deze 

budgetten zijn historisch bepaald. In de meicircu-

laire van 2014, maar zeker in de meicirculaire van 

2015 wordt inzicht gegeven in objectief bepaalde 

budgetten voor de Jeugdzorg. De objectief be-

paalde budgetten zijn in 2016 e.v. leidend. Hierbij 

wordt met een ingroeiperiode rekening gehouden.

De gepresenteerde budgetten voor de nieuwe 

Wmo en de Participatiewet zijn nog niet bekend, 

evenals de juiste kortingen die plaatsvinden. De 

genoemde budgetten moeten als richtinggevend 

worden beschouwd.

II. BATEN

De uitvoeringskosten van de taken van het RAKC 

worden, op basis van de te ontvangen rijksbud-

getten 2017 voor de uitvoering van het sociaal 

domein, doorbelast aan de deelnemende  

gemeenten. De definitieve rijksbeschikkingen  

over een jaar zijn hiervoor de basis. 

Het Rijk past een efficiencykorting toe op de bud-

getten die naar de gemeenten gaan voor de 

uitvoering van het sociaal domein. Deze kortingen 

zijn nog niet vastgesteld. Wel is bekend dat de 

korting op het budget voor de Jeugdzorg in 2017 

oploopt naar ca. 15% ( vermoedelijk 4%, 10%, 15% 

in 2015, 2016, 2017). 

Kosten RAKC (2015)
Rijksbijdrage sociaal domein (2015)

7%

93%

De kosten van het RAKC bedragen maar een klein deel van 

de totale begroting van het sociale domein, maar het RAKC 

kan wel bijdragen om met kwaliteit van de dienstverlening de 

totale uitgaven te verlagen
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De verhuurder gaat de schade verhalen bij de ISD 

en als deze niet meer bestaat bij de rechtsopvol-

ger. De rechtsopvolger is een nog te benoemen 

gemeente (Schagen of Hollands Kroon) die de 

liquidatie afhandelt na 1 januari 2015. De hoogte 

van de schade bedraagt 23 % van de BTW van de 

nieuwbouw van het Westerpark. 

Desintegratiekosten 
Dit zijn doorlopende kosten bij de achterblijvende 

organisaties. De overhead neemt niet direct af, 

maar het aantal fte’s wel. We gaan ervan uit dat 

deze kosten voor de latende organisaties een 

financiële taakstelling wordt.

6.4 Risicoparagraaf

De risico’s van de vorming van het RAKC worden 

met ingang van 2015 meegenomen in de begro-

ting van de gemeente in de paragraaf Weer-

standsvermogen. Overige zaken met betrekking tot 

risico zijn opgenomen in hoofdstuk 8. 

gezamenlijk gedragen, behalve de kosten van 

kapitaalvernietiging. In hoofdstuk 3 is omschreven 

welke afspraken er worden gemaakt voor de dek-

king van de financiële gevolgen 

Kosten van kapitaalvernietiging
De afboeking van de kosten van de boekwaarden 

van eigen investeringen per 1 januari 2015 zijn voor 

eigen rekening van de gemeente. Voor de gemeen-

te Schagen en Hollands Kroon bedraagt dit geza-

menlijk circa € 390.000. Deze kosten worden voor 

zover mogelijk gedekt uit de reserves, niet zijnde 

bestemmingsreserves. Indien deze reserves hiervoor 

niet toereikend zijn wordt het restant verdeeld op 

basis van inwoneraantallen ( per 1 januari 2014) van 

de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. 

Bestemmingsreserves die voortkomen uit bestaan-

de regelingen uit het sociaal domein worden door 

de gemeenten voor de nieuwe organisatie inge-

zet. Op deze wijze wordt dit geld besteed aan het 

doel waar dit voor is bestemd.

Huisvesting
De verhuurder van de ISD-KNH (de Wooncompag-

nie te Schagen) wordt per 1 januari 2016 een BTW-

claim opgelegd (en dan de zin verder zoals ie 

staat) door de inspecteur, omdat het huurcontract 

binnen de 10 jaar ( na 7,7 jaar) wordt verbroken. 

Op dit moment wordt de ISD als ondernemer in de 

zin van de wet op de omzetbelasting aangemerkt 

en mag dus de BTW verrekenen. De ISD voert na-

melijk voor meer dan 90% een belaste activiteit uit. 

Ingezette uren van eigen personeel van de ge-

meenten mogen niet worden geactiveerd en 

afgeschreven. Deze kosten belasten we in 2014 

gemakshalve door op basis van dezelfde verdeel-

sleutel. Dit betreft sowieso de uren van 6 fte, die 

zich met de implementatie gaan bezighouden 

(zie hoofdstuk 7 planning).

6.3 Frictie- en desintegratiekosten

Met de realisatie van het RAKC krijgen de achterlig-

gende organisaties (de latende partijen) te maken 

met ontvlechtingskosten. We onderscheiden hier 

personele frictiekosten en desintegratiekosten. 

Personele frictiekosten
Dit zijn onafwendbare kosten die ontstaan door de 

organisatieverandering en betrekking hebben op 

o.a. kosten van boventallig personeel en daarmee 

samenhangende kosten, functiewaardering, orga-

nisatieonderzoek, sociaal plan, verhuizing en tijde-

lijke voorzieningen voor de huisvesting, alsmede 

extra kosten door kapitaalvernietiging.

We hebben nu geen zicht op deze kosten voor de 

deelnemende gemeenten, maar realiseren ons 

dat deze kosten zich (voor een deel) gaan voor-

doen. We denken hierbij o.a. ook aan de efficien-

cyslag die de gemeente Schagen zich oplegt door 

de organisatie van 100 fte naar 70 fte te verminde-

ren. De frictiekosten worden door de gemeenten 
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Gemeente Schagen ervaring in  

complexe projecten

Schagen heeft de fusie van drie naar  

één gemeente nagenoeg vlekkeloos  

afgerond: Van drie gebouwen, naar twee 

gebouwen, waarbij er ruim 300 werkplekken 

zijn gefaciliteerd. Tijdens de verhuisperiode 

hebben wij middels een beperkte openstelling 

de burger zoveel mogelijk proberen te 

ontlasten. Naast de ondersteuning van een  

ICT projectcoördinator en een verhuisbedrijf 

voor de fysieke verhuisbewegingen  

heeft de gemeente Schagen het  

verder vanuit de eigen formatie  

opgepakt en succesvol uitgevoerd. 

7 Planning

7.1  Weloverwogen en gefaseerd werken aan 
de integratie van zelfstandige sociale 
diensten

Zoals eerder gesteld zijn wij er van overtuigd dat de 

organisatie (bemensing, ICT, processen etc.) alleen 

op 1/9/2014 beschikbaar is als we voortborduren 

op de bestaande sociale diensten. Zelfs als we 

voortbouwen op de bestaande diensten is het een 

enorme uitdaging om het RAKC probleemloos van 

start te laten gaan. Dit vereist dus een grote in-

spanning van alle betrokkenen: (toekomstige) 

medewerkers van het RAKC, wethouders, hoofden 

afdelingen samenlevingen, gemeentesecretarissen 

en alle overige stakeholders die in aanraking 

komen met dit project . 

7.2  In drie fases naar een volledig 
geïntegreerde RAKC

Het proces van de integratie van de sociale dien-

sten heeft een hoog afbreukrisico en moet daarom 

zorgvuldig worden voorbereid. ‘Langzaam is soms 

het snelst’, daarom hebben wij een gefaseerde 

aanpak: 

Fase 1: Stabiliseren en 

voorbereiden

Fase 2: Harmoniseren, 

start integratie

Fase 3: Afronden 

integratie
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kennis en kunde met betrekking tot sociale diensten 

vullen we bovenstaande posities zoveel als mogelijk 

in met mensen die nu werken bij een van de sociale 

diensten. Het team gaat aan de slag met de activi-

teiten zoals benoemd in paragraaf 7.1.

7.4  Het onderwerp locatie baart ons in deze 
hele operatie de minste zorgen

Zoals gesteld in hoofdstuk 5, Vastgoed, heeft de 

gemeente Schagen de huisvesting voorhanden 

om 100 fte (84 werkplekken) zonder substantiële 

investeringen per 1/9/2014 beschikbaar te hebben. 

Echter, wij kiezen ervoor om de sociale diensten in 

2015 nog op de huidige locatie voort te zetten. Wij 

gaan er vanuit de huisvesting van de sociale dienst 

Den Helder en die van Texel in 2015 en deels in 

2016 beschikbaar is. 

•  Organisaties worden klaargemaakt voor integra-

tie er wordt een start gemaakt maakt met de 

integratie

Fase III, 2016: Afronden integratie 
•  Verder optimaliseren en fysiek integreren op 

basis van opgedane praktijkervaring

•  Optioneel: bepaalde operationele processen 

kunnen in de locatie Den Helder blijven. Dit om 

de impact voor personeel te minimaliseren en 

ten gunste van de werkgelegenheid in Den 

Helder. Voorwaarde hiervoor is dat het geen 

negatieve impact heeft op de kosten en kwali-

teit van de dienstverlening.

7.3  Kwartiermakers beginnen direct na 
gunning aan de voorbereiding

Bij gunning van de opdracht heeft de gemeente 

Schagen binnen veertien dagen een team van 

kwartiermakers operationeel. De projectleider 

rapporteert wekelijks aan de gemeentesecretaris. 

De samenstelling van dit team is als volgt:

•  1 fte manager RAKC (eventueel voorafgegaan 

door een interim manager)

•  2 fte ICT

•  0,5 fte P&O

•   0,5 fte financiën en administratie

•  1 fte ondersteuning

•  1 fte processpecialist 

Om optimaal gebruik te maken van de aanwezige 

Fase I 2014: Stabiliseren en voorbereiden
• Vormen van een nieuwe afdeling onder verant-

woordelijkheid van de gemeentesecretaris van 

Schagen

•  Opstellen Bestuurlijke Overeenkomst en onderlig-

gende afspraken over de te leveren diensten en 

kostenverdeling 

•  Inregelen nieuw toe te voegen functies binnen 

het sociale domein, waaronder die van bureau 

jeugdzorg

•  Operationele organisaties blijven vanuit Den 

Helder, Texel en Schagen opereren

•  Quick-wins worden gerealiseerd daar waar 

mogelijk en wenselijk

•  Opstellen communicatieplan, inrichten aanstu-

ringsmodel, samenstellen managementteam, 

rapportage / MIS, inrichten van het programma-

management voor de start van het RAKC

Fase II, 2015: Harmoniseren, start integratie
•  Alle medewerkers van het RAKC, ongeacht de 

locatie waar vanuit er wordt gewerkt, treden in 

dienst van de gemeente Schagen

•  Operationele organisaties blijven vanuit Den 

Helder, Texel en Schagen opereren

•  Bureau jeugdzorg gaat op in de ISD-KNH per 

1/1/2015

•  Overheadfuncties worden gecentraliseerd in 

Schagen

•  Processen en procedures worden geharmoni-

seerd: laagste kosten tegen een wenselijk ser-

viceniveau is daarbij het uitgangspunt

“Frictiekosten komen daar waar je 

een ISD gaat ombouwen. Maar we 

moeten niet alles in de kraakwagen 

willen gooien en alles nieuw kopen. 

Onze ISD is één van de betere SD’s 

van Nederland.”

Wethouder Jan Steven van Dijk, 

wethouder Hollands Kroon, citeert 

gemeenteraad van Hollands Kroon.
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8 Context 

8.1  Schagen heeft een goed vertrekpunt om 
een succes te maken van het RAKC

1)  Wij zijn volledig gericht op samenwerking en 
een te realiseren output

Alleen echte samenwerking gaat ons de voorziene 

ondersteuning en besparing bieden. Wij bouwen 

voort op bestaande organisaties en wij gaan 

alleen integreren vanuit stabiele situaties. Ons plan 

voorkomt drama’s in de uitvoering.

2)  Wij bouwen voort op 1 van de beste sociale 
diensten van Nederland

ISD-KNH is vanaf het allereerste moment gericht op 

samenwerkende gemeenten. De ISD-KNH heeft bij 

de laatste verkiezing ‘Beste Sociale Dienst van 

Nederland’ in 2012 een 4de plaats veroverd van 

100 deelnemende sociale diensten. De criteria van 

de verkiezing zijn ook belangrijk voor het RAKC: 

klantgerichtheid, doelmatigheid, bedrijfsvoering en 

als laatste rechtmatigheid en handhaving. De 

ISD-KNH heeft in 2012 de sociale dienst van de 

gemeente Schagen in een record tijd en relatief 

probleemloos geïntegreerd.

3)  Gemeente Schagen is een stabiele en 
efficiënte organisatie

We zijn een fusiegemeente en hebben dit jaar 

daarom geen verkiezingen en dus de komende 

periode een stabiele politieke situatie. We hebben 

een stabiel en goed ingewerkt managementteam. 

Directie en ondernemingsraad werken goed 

samen in onze extreem platte en kostenefficiënte 

organisatie. We hebben succesvolle ervaring met 

fusies en daarop volgende integraties.

8.2 Inperking risico’s

Aan een dergelijk complexe operatie zijn altijd 

risico’s verbonden die we met onze aanpak 

denken te hebben ingeperkt

Risico’s met betrekking tot realiseren van een goed 

functionerend RAKC per 1/9/2014 zijn hieronder 

geclusterd weergegeven in combinatie met de 

door de gemeente Schagen voorgestelde mitige-

rende maatregelen.
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ICT risico’s

Risico Mitigerende maatregel

Projectplanning niet haalbaar Start voorbereiding project direct na besluit op 

bidbook onder voorbehoud van besluit van de 

afzonderlijke raden. 

Gebruik maken van bestaande systemen en 

applicaties

Onvoorziene technische problemen bij implementatie Inhuur van Centric als hoofdaannemer en 

projectleider (expert)

Financiële risico’s

Risico Mitigerende maatregel

Er zijn nog veel inhoudelijke en beleidsmatige 

onduidelijkheden 

Afspraken maken over uitgangspunten, hoofdlijnen 

en gehanteerde principes van de samenwerking

Complexiteit wordt steeds hoger, de uitkomsten 

ongewisser

Complexiteit verminderen door voort te bouwen op 

bestaande organisaties / processen / ICT systemen

Onzekerheid in de opdracht: er zijn relatief weinig 

gegevens beschikbaar voor het bidbook. Impact 

van de uiteindelijke situatie is niet op voorhand volledig 

vast te stellen

Veel aannames maken en geen harde financiële 

verplichtingen aangaan bij te hoge mate van 

onzekerheid

Uittreden van een gemeente leidt tot risico’s voor 

overblijvende gemeenten

Kosten van uittreden grotendeels neerleggen bij 

uittredende partij. Lange termijncontracten. 

Daarnaast uitstekende prijs/kwaliteit verhouding 

zodat er geen reden is om uit te treden. 

Reiskosten stijgen buiten proportioneel door Texel Reiskosten wordt in de toekomst separaat 

opgenomen in de begroting

Verdere korting rijksbudgetten tot niveau dat 

gemeenten uit eigen middelen moeten bijdragen

Transparante verdeelsleutel. Focus op kosten 

efficiency
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Juridische risico’s

Risico Mitigerende maatregel

DVO vraagt om aanbesteding Bestuurlijke overeenkomst als basis voor een DVO 

gebruiken

Operationele risico’s

Risico Mitigerende maatregel

Het duurt lang voordat nieuwe manager RAKC wordt 

aangesteld

Ad interim manager aanstellen zodra bidbook 

gegund is en de tijd nemen om de juiste manager 

RAKC aan te stellen

Complexiteit van samenvoegen van meerdere 

organisaties terwijl er nieuwe taken bijkomen kan leiden 

tot wanorde en tot ernstige gevolgen voor de burger 

In eerste instantie voortbouwen op bestaande 

organisaties en gefaseerd migreren. Alle 

complexiteit verhogende elementen proberen weg 

te nemen of te verminderen

Als de nieuwe organisatie niet operationeel is vóór 1 

januari 2015 dan heeft dit negatieve gevolgen voor de 

implementatie van de decentralisaties en daarmee 

voor de inwoner.

Zo snel als mogelijk een stabiel platform bouwen: 

uitgaan van bestaande situaties en niet alles in één 

keer willen veranderen. Hou het zo eenvoudig 

mogelijk: elimineer zoveel mogelijk zaken die de 

situatie complexer maken

Er zijn nog veel inhoudelijke en beleidsmatige 

onduidelijkheden. 

Afspraken maken over uitgangspunten / hoofdlijnen 

en principes van de samenwerking

Als per 1 januari 2015 voor een andere locatie dan het 

Westerpark wordt gekozen als huisvesting voor het 

RAKC worden de gemeenten Schagen en Hollands 

Kroon geconfronteerd met dubbele huisvestingslasten 

tot 1 mei 2017

Kosten doorbereken aan gemeente dat Bidbook 

wint
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Note: wij kiezen voor een integrale benadering van 

het RAKC. Dit merkt u ook aan de wijze waarop dit 

document is opgebouwd. Zo is het schakelen van 

het RAKC op alle niveaus met de relevante keten-

partners en de aansluiting bij de doelgroepen 

integraal opgenomen in het stuk en wordt beschre-

ven in de diverse hoofdstukken. 

Politieke risico’s

Risico Mitigerende maatregel

Hoge frictiekosten worden politiek niet geaccepteerd Voortbouwen op bestaande infrastructuren en 

trapsgewijs afbouwen. Bij afbouwen gezamenlijk  

de kosten dragen

Medezeggenschap

Risico Mitigerende maatregel

Overplaatsen van fte’s en mogelijk toekomstige 

afvloeiingen vragen uitgebreide medezeggenschap

Mens volgt werk als basis hanteren. 

Afvloeiingen spreiden over tijd en eerlijk over de 

deelnemende gemeenten
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9  Motivatie: wij willen vooral 
dat er voor de beste 
oplossing gekozen wordt 

Het gaat ons primair om een RAKC dat dienend is 

aan de wijkteams en de inwoners van de vier 

gemeenten. En dat tegen de laagst mogelijke 

kosten. Als gemeente willen wij graag onze verant-

woordelijkheid in dit dossier nemen en zijn wij over-

tuigd dat wij een uitstekend voorstel doen. 

In het geval de anderen gemeenten een beter 

voorstel doen en daarmee dus ook een hogere 

kwaliteit neerlegt bij de wijkteams en de inwoners 

dan voelen wij ons als gemeente gezegend. 

Naast de criteria zoals opgesteld door de waarde-

ringscommissie zijn wij overtuigd dat er nog drie 

randvoorwaarden goed moeten worden ingevuld. 

Zonder deze geen efficiënte en effectieve RAKC 

op 1/9/2013. Wij kunnen deze randvoorwaarden 

volledig invullen. 

Schagen Den Helder Hollands Kroon

Wij zijn er van overtuigd dat alleen een nauwe, 

transparante samenwerking tussen de vier gemeenten 

kan leiden tot het beoogd resultaat. Het collectief is 

sterker dan de individuele gemeenten. Hoe scoren de 

anderen bidbooks op deze voorwaarde?

 ? ?

We moeten gebruik maken van de aanwezige Sociale 

Diensten. Alles samenvoegen in een nieuwe organisatie 

binnen een korte periode leidt tot een onverantwoord 

avontuur. Daarnaast vernietigen we veel kennis en 

kunde door 1 van de beste sociale diensten van 

Nederland te sluiten. Schagen kiest voor bewezen 

kwaliteit en een reëel transformatieplan. Doen de 

anderen dat ook?

 ? ?

Wij hebben een bewezen staat van als het gaat om 

het implementeren van complexe integraties en 

werken vanuit een stabiele ambtelijke en politieke 

organisatie. Hebben de andere gemeenten dezelfde 

noodzakelijke voorwaarde?

 ? ?

Note: Texel levert geen bidbook en is derhalve ook niet in bovenstaand schema opgenomen
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Bijlage 1: Overzicht het standaardpakket RAKC

Jeugd
A. Administratieve ondersteuning primair proces wijkteams

B. Kennis en deskundigheid

Standaard pakket RAKC 
aanbod, categorie B

Soort dienst, categorie A

Opvoedondersteuning Kortdurend advies (minder dan 4 gesprekken, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Langdurend advies (meer dan 4 gesprekken, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Opvoedhulp Kortdurend verblijf, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Ambulante jeugdzorg, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Hulp LVB, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Jeugd GGZ, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer [Afhankelijk van de definitieve Wet]

Herindicatie, administratieve afhandeling

Dwang en drang Pleegzorg, administratieve afhandeling van de indicatie, betaling en contractbeheer*

Voogdij, administratieve afhandeling van de indicatie, betaling en contractbeheer*

Crisisinterventie, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer*

Gesloten jeugdzorg, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer*

Reclassering, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer*

Herindicatie, administratieve, afhandeling, betaling en contractbeheer*

* Hangt af contractering op regionaal dan wel bovenregionaal wordt georganiseerd.
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Participatie

Standaard pakket RAKC 
aanbod, categorie B

Soort dienst, categorie A

Werkgeversservicepunt Voeren secretariaat en administratieve afhandeling van werkgeverservicepunt. Nog weinig over bekend. Voorstel is voorlopig.

Ondersteuning SROI bij inkoop / 

aanbesteding. 

Dit is lokaal maatwerk.

Voeren secretariaat en administratieve afhandeling

Loonkostensubsidie verstrekken, betalen en administratieve afhandeling, betaling en contractbeheer

Re-integratietrajecten, administratieve afhandeling, betaling en contractbeheer

Handhaven re-integratie en arbeidsverplichting, administratieve afhandeling

Inkomensondersteuning Bijzondere bijstand en minimabeleid, administratieve afhandeling en betaling. Minimabeleid per gemeente

Activering Uitvoeren tegenprestatie, administratieve afhandeling, betaling en contractbeheer (voor zover van toepassing)

Beschut werk (werkbedrijf) Organisatie, secretariaat voeren

Indicatie, administratieve afhandeling, betaling en contractbeheer

Inkomensvoorziening alle 

regelingen
Claimbeoordeling, administrative afhandeling

Verstrekking, administratieve afhandeling en betaling

Rechtmatigheid, administratieve afhandeling

Schuldhulpverlening Administratieve afhandeling integrale aanpak schuldensituatie

Administratieve afhandeling preventive

Administratieve afhandeling minnelijke regeling schulden

Afgeven Wsnp verklaring (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Contractbeheer externe ondersteuning Schuldhulpverlening

Terugvordering Administratieve afhandeling 

Verhaal Administratieve afhandeling en dossier

Handhaving Administratieve afhandeling

Ondersteuning zelfstandigen, 

BBZ-uitvoering
BBZ, administratieve afhandeling
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WMO

Standaard pakket RAKC 
aanbod, categorie B

Soort dienst, categorie A

Algemene maatregelen Kortdurende cliëntondersteuning, administratieve afhandeling indicatie , betaling en contractbeheer

Langdurige cliëntondersteuning, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Maatwerkvoorziening Begeleiding, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Dagbesteding, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Bijbehorend vervoer, administratieve afhandeling indicatie, betaling en contractbeheer

Opvang in de vorm van beschermd wonen of in de vorm van onderdak en begeleiding, administratieve afhandeling,  

betaling en contractbeheer

Onderzoek (4 weken), dossier voeren

Afhandeling aanvraag (2 weken), administratieve afhandeling



37
Bidbook Regionaal Administratie- en Kenniscentrum (RAKC)

C. Communicatie

D. Managementondersteuning wijkteams

E. Leerplicht/RMC

F. Leerlingenvervoer

G. Verwijsindex jeugd

H. Nazorg ex-gedetineerde

I. Registratie taakstelling huisvesting statushouders

J. Taken Sociale Recherche4

K. Wijkscans

C - Website voor burgers (beheer en onderhoud, ook contentbeheer)

C - Deel van de website (of intranet) inrichten voor de professionals

D - Kwaliteit/interne controle van de wijkteams

D -  Samenstellen/opleveren Marap’s per gemeente (met kengetallen zoals bijvoorbeeld aantal 

klantcontacten per wijkteam, aantallen ingediende, toegekende en afgewezen aanvragen, aantal 

lopende voorzieningen, kosten per voorziening, aantallen bezwaarschriften en klachten, etc., etc.

D -  Contractbeheer (check of afgesloten contracten goed worden nageleefd en daar naar handelen 

met betreffende contractpartner, hierover rapporteren aan de afzonderlijke gemeenten), dit zou 

eigenlijk standaard product moeten zijn (zie hierboven)

D - Uitvoeren klanttevredenheidsonderzoeken per gemeente, wijkteam en/of per product

E - Afhandeling op basis van Ingrado 

F - Uitvoering

F - Contractbeheer

F - Aanbesteding

G - Beheer aangesloten partijen

G - Opvolging na melding (zorgcoördinatie)

H -  Uitvoering van het op orde brengen van de re-integratie in de samenleving: identiteitsbewijs,  

inkomen, onderdak, schuldhulpverlening en (geestelijke)gezondheidszorg voor ex-gedetineerden

I -  In samenwerking met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (Coa), Vluchtelingenwerk en de 

woningcorporaties zorgdragen voor het behalen van de taakstelling per gemeente en de 

administratieve afhandeling hiervan.

J - Fraudeonderzoeken, en eventueel preventieve taken

K - Periodiek actualiseren van de wijkscans

Bijlage 2: Overzicht additioneel pakket RAKC

4 De gemeente Alkmaar voert voor de gemeenten Schagen en Hollands Kroon de taken in het kader van de Sociale Recherche uit. Hiertoe is een contract gesloten tussen de ISD-KvNH en de 
gemeente Alkmaar. Dit contract, met een opzegtermijn van twee jaar, is onlangs voor 01-01-2014 door de ISD opgezegd. Consequentie is dat dit contract nog twee jaar doorloopt, maar de 
gemeente Alkmaar heeft aangegeven bereid te zijn hierover anders af te spreken en dat hierover in het voorjaar van 2014 overleg zal plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan wordt in dit Bidboek 
het aanbod gedaan om in ieder geval voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen de taken Sociale Recherche door het RAKC te laten uitvoeren, maar wordt dit aanbod uiteraard ook 
gedaan aan de gemeenten Den Helder en Texel. Indien alle vier gemeenten hiertoe besluiten bestaat de mogelijkheid om in onderlinge afstemmening de keuze te maken de sociale recherche 
(op termijn) onder de standaard dienst verlening aan te bieden.
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Bijlage 3: Organigram

Nico Swellengrebel

gemeentesecretaris

Teamleider 

(tot 30 medewerkers)

Teamleider 

(tot 30 medewerkers)

Secretaresse /  
assistent

Manager RAKC

Afdeling Middelen
Financiën +0 fte
P&O +1,5 fte
Juridische zaken +0 fte
Communicatie +0 fte

Afdeling Facilitair
ICT +5 fte

Teamleider 

(tot 30 medewerkers)

Teamleider 
(optioneel)

(tot 15 medewerkers)

Teamleider 
(optioneel)

(tot 15 medewerkers)
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Bijlage 4: Tekst m.b.t. 
bestuursovereenkomst.

Gemeenten kunnen de samenwerking vastleggen 

in een publiekrechtelijke overeenkomst. In dit geval 

sluiten partijen een overeenkomst waarbij bijvoor-

beeld de ene partij zich verplicht voor de andere 

partij bepaalde diensten te verlenen. Het kan 

hierbij gaan om de back-office-activiteiten, front-

office-activiteiten, een combinatie hiervan of 

(alleen) de uitvoering van een bepaalde regeling, 

zoals het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz). In 

deze vorm worden geen bevoegdheden en ver-

antwoordelijkheden overgedragen aan de uitvoe-

rende gemeente: de gemeente die deze vorm 

van dienstverlening inkoopt, blijft zelf bevoegd om 

beslissingen te nemen en blijft zelf verantwoordelijk 

voor de uitvoering. De verschijningsvormen bij deze 

vorm zijn divers: soms is er sprake van een duidelijke 

opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar het 

komt ook voor dat men één sociale dienst vormt.

In een bestuursovereenkomst kunnen uiteenlopen-

de zaken geregeld worden: er zijn geen voorwaar-

den voor wat betreft de inhoud aan verbonden. 

Afhankelijk van de inhoud, neemt soms één ge-

meente het initiatief (bijvoorbeeld in de opdracht-

gever-opdrachtnemer relatie) en soms is er ook 

sprake van een proces waarbij alle deelnemende 

gemeenten een rol hebben. Zeker in die gevallen 

waarin sprake is van een opdrachtgever -op-

drachtnemer relatie, worden veelal in een onder-

liggende dienstverleningsovereenkomst afspraken 

gemaakt over de te leveren kwaliteit. Het is ook 

belangrijk om in een dergelijke overeenkomst vast 

te leggen wie aansprakelijk is voor

welke schade.

In deze vorm van gemeenschappelijke regeling 

worden geen afzonderlijke bestuursorganen in het 

leven geroepen. In gemeenten vindt er regelmatig 

overleg plaats tussen de portefeuillehouders van 

de deelnemende gemeenten, waarin de belang-

rijkste zaken worden afgekaart. Ingeval er sprake is 

van een opdrachtgever – opdrachtnemer – relatie, 

vinden er ook regelmatig gesprekken plaats met 

het management van de sociale dienst, dat als 

opdrachtnemer fungeert.

Bij deze vorm worden de bevoegdheden van de 

deelnemende gemeenten niet overgedragen aan 

de opdrachtnemende gemeente: iedere gemeen-

te blijft zelf bevoegd en verantwoordelijk om het 

beleiden de verordeningen vast te stellen. Het kan 

dus zo zijn dat gemeenten niet allemaal hetzelfde 

beleid hanteren.

De bestuursovereenkomst doet in veel gevallen 

recht aan de grootste wens van de samenwerken-

de gemeenten, namelijk de mogelijkheid om eigen 

beleid te voeren. Nadeel is, zoals alle vormen 

waarin dit mogelijk is, dat alle informatie aan ge-

meenten en rijk in ‘meervoud’ moet worden aan-

geleverd. Ook uitkeringsruns en grootboekgege-

vens worden allemaal apart verwerkt. Dit kost extra 

tijd en geld en leidt tot efficiencyverlies.

Begroting, budgetten en jaarrekening
Het samenwerkingsverband heeft in deze construc-

tie geen eigen begroting en jaarrekening. De 

deelnemende gemeenten aan de gemeenschap-

pelijke regeling ontvangen ieder hun eigen WWB 

budgetten van SZW. Ook moet iedere gemeente 

afzonderlijk verantwoording aan de gemeentera-

den en SZW afleggen en moeten de financiële 

rapportages en managementinformatie in meer-

voud worden aangeleverd. Het is overigens sinds 

enige jaren niet meer mogelijk om de budgetten 

bij samenwerken samen te voegen , bij het aan-

gaan van een samenwerkingsverband blijven er 

aparte budgetten per gemeente bestaan. Het 

samenwerkingsverband kan wel één budget han-

teren voor haar bedrijfsvoering , maar er dient voor 

de verantwoording een splitsing plaats te vinden 

naar de afzonderlijke gemeenten voor het I en P 

budget ( zie ook BUIG systematiek)

Randvoorwaarden:
•  politiek, bestuurlijk en ambtelijk moet de wil tot 

samenwerken aanwezig zijn

•  het duidelijk vastleggen van de producten en 

kwaliteitseisen teneinde teleurstellingen bij één 

van beide partijen te voorkomen
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Bijlage 5: kostenraming ICT

Overzicht investeringen en exploitatie ICT in het RAKC en in de wijkteams

Bedragen zijn exclusief BTW Investering Jaarlijkse exploitatie-kosten 

Digitale werkplek € 800 per digitale werkplek € 320.000 

Opwaardering servers 100.000 € 15.000

Uitbreiding storage systeem (SAN) 75.000  15.000

Database ( oracle e.a) 80.000 15.000

Uitbreiding backup & beveiliging  100.000  50.000

Uitbreiding telefooncentrale  75.000  20.000

Mobiele apparaten en abonnementskosten

Investering: 340 mensen, 1 ½ apparaten p.p., € 750 per apparaat 

Exploitatie: € 20 abonnement per apparaat, € 10 MDM per apparaat (per maand)

 382.500  220.000  

Uitbreiding kopieer- en printsystemen  20.000  100.000

Uitbreiding infrastructuur  50.000  10.000

Koppelingen en internetvoorzieningen  40.000  100.000

Licenties: 

Centric, € 475 per digitale werkplek 190.000

Microsoft, € 400 per digitale werkplek 160.000

Windows (VDA), € 100 per digitale werkplek 40.000

Office en email, € 250 per digitale werkplek 100.000

Overig,  € 250 per digitale werkplek 100.000

Website  50.000

Totaal € 1.242.500 € 1.185.000
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Verdeling investering

RAKC € 780.500

Wijkteams 462.000

Totaal € 1.242.500

Verdeling investering 2015 2016 2017

RAKC € 701.000 € 686.500 € 657.500

Wijkteams 484.000 484.000 484.000

Totaal € 1.185.000 € 1.160.800 € 1.112.400

In de bijlage 1 worden de kapitaallasten weergegeven.
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Bijlage 6: projectkosten

Projectkosten in euro

Externe begeleiding 800 uur x € 150 € 120.000

Inrichtingskosten infrastructuur 800 uur x € 100  80.000

Migratiekosten  60.000

Digitaliseringskosten  100.000

Overige inhuur  75.000

Totaal € 435.000
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Bijlage 7: Materiele vaste activa

Materiele vaste activa

Rente 2,2 %

Interne verbouwingen 

10 jaar 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Aanschaf Afschrijving Rente Afschrijving Rente Afschrijving Rente 

Verbouwing 2015 25.000 0 275 2.500 495 2.500 440

Verbouwing 2016 25.000 0 0 0 275 2.500 495

Verbouwing 2017 25.000 0 0 0 0 0 275

Totaal 0 275 2.500 770 5.000 1.210

2015 2016 2017

Kapitaallasten 275 3.270 6.210

In het jaar van verbouwing wordt niet afgeschreven.

In het eerste jaar van investering wordt een half jaar rente toegerekend.

ICT

5 jaar gemiddeld 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Aanschaf Afschrijving Rente Afschrijving Rente Afschrijving Rente 

Investering 2014 780.500 156.100 8.586 156.100 13.737 156.100 10.303

2015 2016 2017

Kapitaallasten 160.980 166.105 162.565

De ICT is eind 2014 geinstalleerd.
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Bijlage 8: Overzicht rijksbudgetten per domein

* miljoen Jeugdzorg

Baten 2015 2016 2017

Den Helder 16,8 15,6 14,8

Hollands Kroon 7,2 6,8 6,4

Schagen 7,2 6,8 6,4

Texel 1,8 1,7 1,6

Totaal 33,0 30,9 29,2

* miljoen Participatie wet

Baten 2015 2016 2017

Den Helder 9,8 9,1 8,6

Hollands Kroon 3,8 3,6 3,4

Schagen 4,8 4,5 4,2

Texel 2,8 2,6 2,5

Totaal 21,2 19,8 18,7

Percentage verdeling netto lasten per jaar

Gemeente

Den Helder 45,7

Hollands Kroon 20,9

Schagen 23,6

Texel 9.8

* miljoen Nieuwe WMO

Baten 2015 2016 2017

Den Helder 28,5 28,5 28,5

Hollands Kroon 13,9 13,9 13,9

Schagen 16,2 16,2 16,2

Texel 7,1 7,1 7,1

Totaal 65,7 65,7 65,7

Totaal budgetten 3D

Baten 2015 2016 2017

Den Helder 55,1 53,2 51,9

Hollands Kroon 24,9 24,3 23,7

Schagen 28,2 27,5 26,8

Texel 11,7 11,4 11,2

Totaal 119,9 116,4 113,6
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Contactgegevens
Postbus 8, 1740 AA Schagen

postbus8@schagen.nl

Telefoon (0224) 210 400

Ontwerp
Link Design, Amsterdam
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