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Afdeling

Geachte raadsleden,

Namens het CDA stelt de heer Flens in zijn brief van 02 september 2015 een aantal
schriftelijke vragen aan het college. Bij deze de beantwoording daarvan.
Vragen met betrekking tot Leergeld:
1. Bent u het eens met het CDA dat vanwege de noodzaak en
impact het verstandig is hoofdstuk2.2.1(leren en verbeteren) en
2.3(aanbevelingen) over te nemen en de raad te informeren
middels KPI’s,kwalitatieve en kwantitatieve rapportages over de
verbeterinitiatieven.
2. Bent u het eens met het CDA dat goede overdracht,
dossiervorming, verwachtingsmanagement en het periodiek
inventariseren van risico’s noodzakelijk is om geschillen te
voorkomen?
Beantwoording:
1. Het college heeft de aanbevelingen uit het onderzoek overgenomen. Het is niet mogelijk
op alle geconstateerde verbeterpunten KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) te formuleren.
2. Het college is het met u eens dat overdracht, dossiervorming en het afstemmen van
verwachtingen belangrijk zijn om geschillen te voorkomen èn te beheersen.
Risico-inventarisaties zijn nodig om passende beheersmaatregelen in te kunnen zetten.
Het college stelt voor om jaarlijks een geschillenrapportage, met een kwantitatieve en
kwalitatieve verantwoording, op te laten stellen en deze aan de raad beschikbaar te stellen.

Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

Vragen met betrekking tot het Jaarverslag verzekeringen:
1. Bent u ook van mening dat het essentieel dat Overgemeenten
duidelijk moet zijn in hoe zij omgaat met de in het verslag genoemde
aansprakelijkheidsstellingen en duidelijk met een
mond communiceert over deze zaken en aan goede
dossieropbouw doet voor eventuele rechtszaken?
2. Hoe worden onnodige verzekeringen zoals Fraude, Beroving en
Elektronica/computerverzekeringen voorkomen? Meestal hebben
dergelijke verzekeringen zeer strakke polisvoorwaarden en is de
uitkering minimaal.Het voorkomen van onnodige verzekeringen
is niet in het belang van Bakker Outsourcing!
Beantwoording:
1. Voor aansprakelijkstellingen wordt een vaste procedure gevolgd. De schadeclaims komen
binnen via post of e-mail en worden dan in de berichtenadministratie opgenomen.
Schadeclaims met letselschade worden altijd direct doorgestuurd naar de verzekeraar. De
verzekeraar handelt de claim vervolgens af in overleg met onze aansprakelijkheidsjuristen.
De gemeente houdt de voortgang in de gaten. De claims worden zo spoedig mogelijk, en
uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst afgehandeld. Bij complexere zaken wordt de
afhandelingtermijn, in overleg met de claimant, verlengd.
De dossiers worden nauwgezet bijgehouden met het oog op eventuele rechtszaken.
2. De (omvang van de) verzekeringsportefeuille wordt regelmatig tegen het licht gehouden.
Bij elke verzekering worden nut- en noodzaak beoordeeld met betrekking tot de ingeschatte
risico’s en de hoogte van de premie en de premievoorwaarden. Onnodige verzekeringen
worden niet afgesloten. Bakker Outsourcing biedt ondersteuning vanwege de aanwezige
kennis over alle aspecten van het verzekeringswezen in brede zin. Het is niet in het belang
van Bakker Outsourcing om verzekeringen te slijten die geen toegevoegde waarde hebben.
Vraag met betrekking tot Werkvoorzieningschap:
Door het wijzigen van artikel 38 is het mogelijk noodzakelijk om verscherpt toezicht op
Baanstede te voeren. Eventuele verplichtingen van Baanstede moeten zo nodig door de
deelnemende gemeenten worden aangevuld als verplichtingen aan derden niet kunnen
worden voldaan. Bent u het met deze uitleg eens? Of wordt het herstructureringsfonds
eventueel gebruikt?
Beantwoording:
In principe is de gemeente, ook in de oude regeling, verantwoordelijk voor de financiële
tekorten bij Baanstede. De wijziging in de nieuwe GR zijn formeel en van aard en veranderen
de financiële verantwoordelijkheid binnen de GR (en dus deelnemende gemeenten) niet.
Wij zijn het daarom niet eens met deze uitleg.
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Vraag met betrekking tot Cosensus:
Bent u het eens dat een financiële buffer voor het weerstandsvermogen, de genoemde
250.000 euro, opgenomen moet worden in de begroting 2016 of is het alternatirfe: we zien
wel of de gemeenten moeten bij springen?
Beantwoording:
Het college is het eens met het feit dat er een financiële buffer wordt gevormd zijnde het
weerstandsvermogen om eventuele risico's op te kunnen vangen. Als zich dergelijke risico's
voordoen behoeft niet direct richting gemeenten actie te worden ondernomen om financiële
middelen te verkrijgen, maar kan dit uit dit weerstandsvermogen worden vrijgemaakt. Dit
weerstandsvermogen fungeert als een soort Algemene Reserve. Ook OVER-gemeenten heeft
de afspraak gemaakt dat 2,5% van de totale lasten als buffer fungeert. Gelet op de begroting
2016 van Cocensus is sprake van een lager percentage, zijnde circa 2%. Op grond hiervan
komt het de totale bedrijfsvoering ten goede om dit vermogen te realiseren, waarbij de
voeding zal gaan plaatsvinden indien er overschotten ontstaan in komende jaarrekening(en).
Er worden geen extra middelen gevraagd van gemeenten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

A. van den Assem

R. Meerhof

secretaris

burgemeester
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