
8 Bedrijfsvoering 

Wat mag het kosten 

Tabel 8-1 bedragen x € 1.000 

  2018  2019  2020  2021  2022 

actualisatie perspectief      

frictie organisatieverandering  -1,1    

upgrade Enterprise 1 0,1 -0,1    

AVG/Privacy  -0,3 -0,3   

portaal burgerzaken -0,1 -0,1 -0,1   

coördinator BAG ivm uitgebreidere wetgeving  -0,1 -0,1   

digitale begroting  0,0 0,0 0,0 0,0 

huisvesting wijkteams -0,1 -0,1    

Alnovum -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

wet normalisering rechtspositie ambtenaren  -0,1    

uitgaven programmalijnen Fonds Verstedelijking Almere  0,0 0,0 0,0 0,2 

onttrekking Fonds Verstedelijking Almere  0,0 0,0 0,0 -0,2 

coalitieakkoord      

taakstellingen organisatiewijzigingen  0,4 1,0 1,5 1,5 

      

eindtotaal -0,4 -1,6 0,4 1,3 1,3 

Actualisatie perspectief 

Frictie organisatieverandering 

In navolging van de reorganisatie van de topstructuur is de doorontwikkeling van de leidinggevende 

structuur van de afdelingen afgerond. Uitkomst hiervan is dat het aantal leidinggevenden met 13,5 fte is 

verminderd. Deze besparing (circa €1,2 miljoen) op de overhead is nagenoeg volledig ingezet om het 

primaire proces te versterken door meer (strategische) beleidscapaciteit toe te voegen.  

 

Bij de organisatiewijziging geldt het uitgangspunt dat frictiekosten worden vermeden door tijdige mobiliteit 

te creëren en vacatures zo veel mogelijk niet in te vullen. Dit uitgangspunt is in de praktijk toegepast, 

desondanks is er nog sprake van onvermijdelijke frictiekosten. Dit komt vanwege het feit dat het in de 

praktijk niet lukt om alle boventalligen binnen 1 jaar van werk naar werk te begeleiden. De eerste schatting 

van de frictie leidt tot het volgende beeld: 

Tabel 8-2 bedragen x € 1.000 

omschrijving  

doorontwikkeling leidinggevende structuur, opheffen KDB en PBS -1.416 

afbouw maatschappelijke ontwikkeling  -540 

reeds afgedekt via de buffer concerndirectie  386 

netto frictie -1.570 

waarvan: 30% ten laste van het weerstandsvermogen 470 

  

waarvan: 70% ten laste van het perspectief -1.100 

Upgrade Enterprise 1 

Voor ons financiële systeem (Enterprise One) is een reguliere update gepland in 2019. In de oorspronkelijke 

planning was opgenomen om in 2018 een consolidatieslag uit te voeren in het systeem waarna in 2019 de 

upgrade zou volgen. Uit de recent met onze leverancier afgestemde planning is naar voren gekomen dat de 

meest kosten-efficiënte aanpak is om de consolidatie en upgrade tegelijkertijd in 2019 op te pakken. 

Derhalve wordt voorgesteld het gereserveerde budget van 2018 voor dit project door te schuiven naar 2019. 
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Titel invoegen 

Algemene Verordening Gegevensbescherming /Privacy 

Door de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aan alle 

organisaties extra eisen gesteld op het gebied van transparantie, compliance en accountability. In de 

afgelopen 1,5 jaar is de basis hiervoor opgezet. De komende jaren dient in lijn met deze nieuwe 

privacywetgeving ons privacy beleid te worden gemanaged binnen de organisatie. Uitgangspunt is dat dit na 

2 jaar onderdeel is van de staande organisatie. Voor beide jaren wordt € 0,3 miljoen beschikbaar gesteld. 

Portaal burgerzaken 

Leverancier Centric is bezig met het stapsgewijs vernieuwen van de applicatie voor Burgerzaken in het 

kader van de vernieuwing van de Basisregistratie Personen (BRP). De oude applicatie wordt over een 

periode van meerdere jaren vervangen door nieuwe modules. Er is in de begroting geen rekening gehouden 

met de extra inspanning om de nieuwe modules naast de bestaande te beheren. Dit leidt tot een tekort van 

€ 50.000 voor een periode van 3 jaar (2018, 2019 en 2020). 

Coördinator Basisregistratie Adressen en Gebouwen in verband met uitgebreidere wetgeving 

Per 1 juli 2018 is de gewijzigde wet BAG 2.0 (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) in werking getreden. 

De wijzigingen hebben vooral te maken met intensivering van de kwaliteit (kwaliteitszorg, kwaliteitstoezicht 

en kwaliteitscontrole). Om te kunnen voldoen aan de eisen van deze wetgeving wordt de formatie tijdelijk 

uitgebreid met 1 fte. Uitgangspunt is dat dit na 2 jaar onderdeel wordt van de staande organisatie. Voor 

beide jaren wordt € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld. 

Digitale begroting 

In het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’ wordt expliciet verwezen naar de recent aanvaarde moties  

‘Duisenbergmethode’ (RG120/2017) en ‘Afstappen van mutatiebegroting’ (RG264/2017). In samenspraak 

met enkele betrokken raadsleden geeft het college invulling aan de uitvoering van die moties. Voor de 

uitvoering van deze motie wordt een digitale tool ontwikkeld. Er is sprake van licentiekosten van € 20.000 

structureel. 

Huisvesting wijkteams 

De exploitatiekosten van de 16 wijkteams in de stad zijn met € 75.000 gestegen door: hogere kosten voor 

energie, water en schoonmaak, etc. en hogere huurkosten.  

Alnovum 

Het gebouw Alnovum is onder voorwaarden verkocht. Door de voorgenomen verkoop kan een deel van het 

pand in 2018 al niet meer verhuurd worden. Hierdoor ontstaat een leegstandsverlies van circa € 400.000. 

Als aan de voorwaarden voor verkoop wordt voldaan is de overdracht naar verwachting eind 2018. In 2019 

worden, na verkoop, de exploitatielasten en opbrengsten uit de begroting gehaald. Er ontstaat dan een 

structureel nadeel van € 148.000 als gevolg van inkomstenderving. 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

De Wnra is een landelijke wet, waaraan alle ambtelijke organisaties moeten voldoen. De invoering van de 

Wnra is een grote operatie, waarin veel beleidsdocumenten en regelingen worden voorbereid, getest en 

geïmplementeerd. Bovendien moet per medewerker individueel de aanstelling worden aangepast naar een 

arbeidsovereenkomst. Dit brengt kosten van € 135.000 met zich mee. 

Fonds Verstedelijking Almere  

Voor de projecten uit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) worden per raadsprogramma de budgetten 

beschikbaar gesteld. Hiervoor geldt dat de budgetten voor 2019 aansluiten op het jaarprogramma FVA 2019, 

welke bij deze begroting wordt vastgesteld. Voor de inhoudelijke toelichting van de bestedingen wordt 

verwezen naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. 
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Titel invoegen 

Coalitieakkoord 

Taakstellingen organisatiewijzigingen 

De structurele besparing op de topstructuur, juridische functie, financiën & control en inkoop bedraagt € 

3,6 miljoen. Hiervan is € 2,1 miljoen ingeboekt bij de begroting 2018. Het resterende deel (€ 1,5 miljoen) is 

ingezet in het coalitieakkoord en wordt nu financieel vertaald in deze begroting: 

Tabel 8-3 bedragen x € 1.000 

 tot nu toe ingeboekt in te boeken bij deze begroting totale taakstelling 

besparing op 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 

topstructuur 500 500 500 500  300 540 540 500 800 1.040 1.040 

juridische functie 150 150 150 150  90 90 90 150 240 240 240 

financiën en control 450 450 450 450  350 650 1.130 450 800 1.100 1.580 

inkooptaakstelling 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000 1.000 1.000 1.000 

weglek effect tarieven      -300 -300 -300 0 -300 -300 -300 

              

totaal 2.100 2.100 2.100 2.100  440 980 1.460 2.100 2.540 3.080 3.560 

Indicatoren  

Onderdeel Omvang Kengetal 

Apparaatskosten € 136.003.593 Kosten per inwoner 

Externe inhuur  Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 

Bezetting  Fte per 1.000 inwoners 

Formatie 1.859,05 fte Fte per 1.000 inwoners 

Overhead € 14.781.531 / €85.648.442  17,3% 

Overhead als % van totale lasten 

 

 


