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Geachte dames en heren,  
 
In de vergadering van de Drechtraad van 7 juli 2020 is door het Drechtstedenbestuur toegezegd dat de 
raad inzicht krijgt in kosten van overhead, met name voor de andere begrotingsonderdelen dan de 
sociale dienst. 
De vraag hiertoe is gesteld bij de behandeling van de primaire begroting 2021. In die begroting is een 
bedrag aan overhead opgenomen van € 73,3 miljoen, met de volgende opbouw: 
 
Begrotingsprogramma Lasten 

( x € 1.000) 

   

Beleid en bestuur  2.292 

   

Sociale Dienst  18.631 

Bedrijfsvoering  

 Ingenieursbureau  1.900 

 Servicecentrum  49.748 

 Gemeentebelastingen  750 

   

Totaal  73.321 

  
 
Wat is overhead? 
Met ingang van 2018 schrijven de begrotingsregels (het BBV: Besluit begroting en verantwoording) voor 
dat de post Overhead afzonderlijk in de begroting wordt opgenomen. Als richtlijn heeft de commissie BBV 
hiervoor de notitie overhead uitgebracht. 
Overhead wordt daarin gedefinieerd als: "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de medewerkers in het primaire proces". De notitie Overhead bevat ook een opsomming van de 
taken die tot de overhead worden gerekend. Die opsomming is als bijlage opgenomen. 
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Uit die opsomming blijkt dat de kosten van alle ondersteunende diensten tot de overhead worden 
gerekend, evenals alle managementfuncties en managementondersteuning, ook van de primaire 
werkprocessen. 
 
Servicecentrum 
Op die manier valt de hele begroting van het Servicecentrum onder de definitie van overhead. Die 
begroting betreft echter voornamelijk de kosten van de dienstverlening die aan de gemeenten en andere 
klantorganisatie wordt geleverd. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de aantallen diensten die 
het Servicecentrum levert. 
 
Bureau Drechtsteden (Beleid en bestuur) 
De totale kostenbegroting van het programma Beleid en bestuur is € 8,4 miljoen. Dit is nog inclusief de 
budgetten voor de groeiagenda. De overhead bestaat uit loonkosten van management, 
bestuursondersteuning, concernsturing, OR, de kosten van de SCD-dienstverlening en van de 
huisvesting. 
 
Ingenieursbureau 
Het IBD heeft een begrote omzet van € 8,0 miljoen. De € 1,9 miljoen overhead bestaat uit de loonkosten 
van het management en het bedrijfsbureau, kosten van de SCD-dienstverlening en van de huisvesting, 
en kosten van goederen en diensten van het IBD. 
 
Gemeentebelastingen en Onderzoekcentrum 
De totale kostenbegroting van GBD/ OCD is € 8,2 miljoen. De overhead bestaat uit de loonkosten van het 
management, kosten van de SCD-dienstverlening en van de huisvesting, en kosten van goederen en 
diensten. 
Ter indicatie: de begrote belastingopbrengst is ruim € 120 miljoen. In de bijlage is een aantal 
productiecijfers van GBD/OCD opgenomen. 
 
Dubbeltelling 
Uit de toelichting blijkt dat er sprake is van een dubbeltelling voor de kosten van het Servicecentrum. De 
bijdrage van de GRD-dochters aan het SCD worden ook bij die dochters begroot. Dit wordt veroorzaakt 
doordat per GRD-dochter afzonderlijke financieringsafspraken zijn gemaakt. De dubbeltelling, de totale 
bijdrage van GRD dochters aan het SCD, is € 8,8 miljoen. 
 
Kostenefficiency 
Het Drechtstedenbestuur laat periodiek kritisch kijken naar de omvang van de overhead en de 
kostenefficiency van de werkprocessen. De controlerend accountant merkt daarover op dat die 
werkprocessen heel erg "lean" zijn ingericht, met een (te) beperkt aantal medewerkers. Door te 
investeren in de kwaliteit van die medewerkers en van de werkprocessen, aangevuld met een systeem 
van aanvullende interne controle is de juistheid en rechtmatigheid gewaarborgd. 
De kostenefficiency van de werkprocessen blijkt ook uit de benchmark van het apparaat van de sociale 
dienst, die periodiek wordt gehouden. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 

 

 

 

 

drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 

  



 Datum: 8 oktober 2020 

Ons kenmerk: BDR/20/2517216 

  

 

               Pagina 3 van 5 

 

Bijlage 1: Opsomming van overhead in de notitie Overhead van de commissie BBV: 

 
1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. Het betreft alle 

hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele 
verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken. Niet: projectleiding 
en coördinatoren. 

2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. Het betreft functies als 
controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, 
administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht 
en controle gericht op de eigen organisatie;  

3. P&O / HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies, 
OR-ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk 
werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control. Het is exclusief opleidingen door 
P&O gegeven en gericht op de directe uitvoeringspraktijk.  

4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).  
5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie. Het gaat om zowel interne als 

externe communicatie. Niet: projectcommunicatie en medewerkers die bij een projectbureau 
werken.  

6. Juridische zaken. Het betreft juridische medewerkers die op de bedrijfsvoering afdeling werken 
of belast zijn met een bedrijfsvoeringstaak op een afdeling. Niet: afhandeling van bezwaar- en 
beroepschriften. Niet: juristen die primaire taken verrichten (bijv. vergunningverlening).  

7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning. Het betreft bestuursadviseurs en 
bestuursondersteuner, zijnde de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering3 van de 
burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Niet: raadsgriffie (behoort tot 
facilitering bestuursorganen, taakveld 0.1). 

8. Informatievoorziening en automatisering (ICT). Het betreft medewerkers informatisering en 
automatisering, systeem-en netwerkbeheer, werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling 
ICT projectmanagement, technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer dat door 
bedrijfsvoering medewerkers wordt gedaan (het is exclusief functioneel beheer ten behoeve 
van primaire proces systemen).  

9. Facilitaire zaken en Huisvesting. Het is inclusief receptie, beveiliging en catering en 
gebouwenbeheerders.  

10. DIV. Het betreft medewerkers die kaders stellen en richtlijnen ontwikkelen, zich bezighouden 
met expertise-ontwikkeling, adviseren bij procesinrichting en –aansluitingen op e-depot, DMS 
inrichten en beheren, zich bezighouden met postregistratie en e-depot, archiefonderzoeken en 
coördineren (niet zijnde leidinggevende), fysieke en digitale documenten verwerken, 
vernietigen en overbrengen en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren.  

11. Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, office management en 
management assistentie in het primair proces.  
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Bijlage 2: Overzicht van de dienstverlening van het Servicecentrum in 2019 
 

 
  

Afdeling Aantallen  2019 Geleverde dienst

Serviceloket 70.020                    Inkomende telefoongesprekken (Service loket)

71.412                    Meldingen afgehandeld waarvan 30.000 ICT gerelateerd

17.923                    Toegangsrechten verleend (ICT en gebouw)

ICT 4.335                      Virtuele werkplekken in beheer

3.045                      Fysieke werkplekken (mn. zero clients) in beheer

Financiële zaken 138.400                  facturen en nota's verwerkt

Personeel en organisatie 3.993                      Salarisstroken per maand 

665                          Vacatures in behandeling genomen (tijdelijk en vast)

1.191                      Training deelnemers verdeeld over 146 trainingen

186                          loopbaanadvies in behandeling genomen

Informatie voorziening 3.038                      Personeelsdossiers gedigitaliseerd

99.259                    Documenten geregistreed (Mozaiek en InProces)

7.500                      Meter fysiek archief in beheer

1.100                      Fysieke dossiers uitgeleend

Facilitair en vastgoed 400                          Gebouwen beheerd en onderhouden 

36.000                    M2 schoonmaak, 50 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen voor de schoonmaak van de gemeentekantoren 

6.618                      Facilitaire meldingen afgehandeld

5.800                      

Technische dienst melding afgehandeld (van inbraak tot 

wateroverlast)

Juridisch Kenniscentrum 599                          Bezwaarschriften afgehandeld 2019

24                            Procedures bestuursrechter afgehandeld

467                          Aansprakelijkstelling en schade afgehandeld

742                          Adviesaanvragen afgehandeld

75                            Advocaatzaken behandeld. (14 geheel afgehandeld)

Inkoop 225                          Advies/Aanbestedingen behandeld

216 miljoen Totale contractwaarde inkooptrajecten



 Datum: 8 oktober 2020 

Ons kenmerk: BDR/20/2517216 

  

 

               Pagina 5 van 5 

 

Bijlage 3: Productiecijfers van Gemeentebelastingen en Onderzoekcentrum 
 
Heffing Invordering en Dienstverlening 

Productie Bedrag/aantal Afnemers 

Totale te verwachten opbrengst 2021 € 120 miljoen 5 gemeenten 

Totaal aantal gecombineerde aanslagen 135.000 idem 

Aantal aanmaningen 15.000 Idem 

Aantal dwangbevelen 9.000 idem 

Maandelijkse automatische incasso's 840.000 Idem 

Verzoeken kwijtschelding 10.500 idem 

Aanslagen Naheffing Parkeren 14.500 idem 

 
Bezwaar en Beroep 

Type bezwaar Aantal Afnemers 

Heffingsbezwaren 750 5 gemeenten 

Waardebezwaren 1200 idem 

Bezwaren Parkeerheffingen 1800 Idem 

 
Onderzoekcentrum Drechtsteden/Smart data Center 

Activiteiten Waardevolume Afnemers 

Basisdienstverlening € 775.000 7 gemeenten 

Opbrengst extra opdrachten (minimum) € 200.000 Idem 

Smart Data Center (gemeenten) € 120.000 Idem 

 
Basisregistraties, Ruimtelijke informatie en Waardebepaling 

Activiteiten Aantal Afnemers 

BAG-mutaties 10.500 Dordrecht, 
 HI Ambacht, 

Zwijndrecht 

Raadplegingen Drechtmaps 98.000 7 gemeenten 

WOZ-waarden 133.000 5 gemeenten 

 


