Memo
Aan:

FUMO

Van:

Bestuurlijke stuurgroep Implementatie Besluit VTH

CC:
Datum: 26-9-2018
Betreft: Advies te hanteren uitgangspunten voor berekening kosten van over te dragen taken.

In het kader van de implementatie van het Besluit VTH dragen gemeenten taken over aan de FUMO. De
meeste komen per 1-1-2020 naar de FUMO en een beperkt aantal gemeenten zal die taken op 1-1-2019
overdragen. Deze overdracht heeft uiteraard financiële gevolgen. Werk bij gemeenten komt te vervallen,
hetgeen leidt tot vermindering van de benodigde formatie(kosten). Bij de FUMO wordt extra werk uitgevoerd
hetgeen leidt tot behoefte aan extra formatie. Per 1-1-2020 worden de kosten voor alle taken tegen de dan
geldende normen verwerkt in de begroting van de FUMO. Voor taken die gemeenten al per 1-1-2019
overdragen moet bepaald worden hoe deze worden verrekend.
Voor 2019 zijn een reguliere begroting en een transitiebegroting vastgesteld. Deze gaan uit van bijgestelde
normen. Het lijkt logisch deze nieuwe normen ook toe te passen op de taken voor op 1-1-2019 nieuw over te
dragen bedrijven. Via de transitiebegroting worden de tijdelijke extra transitiekosten over een aantal jaren
toegerekend aan de deelnemers op basis van de bij de FUMO ondergebrachte bedrijven. Wanneer een
gemeente dus eerder dan andere gemeenten nieuwe basistaakbedrijven overdraagt dan leidt dit voor die
‘snelle gemeente’ tot een hoger aandeel in die transitiekosten. Een alternatief kan zijn om de nieuw over te
dragen bedrijven voor de ‘snelle gemeenten’ voorlopig (tot 1-1-2020 wanneer alle gemeente alle basistaken
hebben overgedragen) buiten de begrotingen te behandelen als incidentele opdrachten c.q. plustaken. Daarbij
vindt dan in 2019 een afrekening plaats op basis van werkelijk bestede inzet.
De stuurgroep heeft stilgestaan bij de consequenties van een keuze voor één van deze alternatieven. Ze pleit
voor een consequente aanpak. Daarom is de stuurgroep er voorstander van om per 1-1-2019 over te dragen
bedrijven meteen als reguliere taken te verwerken in de begroting(en). De al vastgestelde begroting zal dan
wel aangepast moeten worden. De aanpassing vergt het doorlopen van de bekende omvangrijke procedure
inclusief het in de gelegenheid stellen van gemeenteraden om zienswijzen in te dienen. Wellicht kan de FUMO
deze procedurele last beperken door gecombineerde behandeling van begrotingsvoorstellen.
Een aantal gemeenten heeft nieuwe basistaakbedrijven al een aantal jaren als plustaak bij de FUMO
ondergebracht. Voor de uitvoering van deze taken verandert er feitelijk niets. Om geen onnodige verschillen
tussen gemeenten te creëren en om ‘boekhoudkundig’ werk te voorkomen kunnen deze in 2019 nog
ongewijzigd als plustaak worden gehandhaafd.
Voor de over te dragen niet-inrichting gebonden basistaken ligt de begrotingssystematiek anders. Deze vallen
nu financieel (nog) niet onder de basistaken die op basis van het aantal bedrijven worden verrekend. Ze zullen
daarom vooralsnog wel beschouwd en verrekend moeten worden als een incidentele taak.
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Voorstel
-

Basistaakbedrijven die vóór 1-1-2020 worden overgedragen tegen de in de begroting 2019 van de FUMO
gehanteerde normen opnemen;
‘Nieuwe’ basistaken die momenteel al als plustaak worden uitgevoerd per 1-1-2020 als basistaak
verwerken;
Niet-inrichtinggebonden taken die gemeenten vóór 1-1-2020 overdragen aan de FUMO worden uitgevoerd
als incidentele opdracht.
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