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INLEIDING 

 
Bij deze bieden wij u de meerjarenbegroting voor de periode 2022 e.v. aan van Regionaal 

Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Deze begroting bouwt voort op het beleid zoals 

aangenomen in de Kadernota 2022 en de strategische bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 7 

april 2021 (waaronder het verslag van de voorbereidingsgroep).  

Kern van dit beleid is dat gemeenten te maken hebben met ingrijpende ontwikkelingen. Deels zijn 

deze conjunctureel van aard, zoals de gevolgen van corona en deels structureel van aard, zoals de 

tekorten op de begrotingen van gemeenten. Deze ontwikkelingen kwamen bovenop reeds bestaande 

beleidsthema’s, zoals Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), transitie in het sociaal domein en 

de positie van het MKB. RIJK beweegt mee met de gemeenten en levert ondersteuning in het 

bereiken van de deze doelstellingen. 

Enerzijds betekent dit doelmatig handelen en een bijdrage leveren aan het verminderen van de 

kosten van gemeenten, met hen op zoek gaan naar bezuinigingen. RIJK heeft hiertoe bijvoorbeeld 

een instrument ontwikkeld als de inkoopscan, dat inzicht biedt in de beïnvloedbare kosten. Tevens zal 

er met onze gemeenten extra inzet gepleegd worden op collectieve inkoop en kennisuitwisseling, 

waardoor de kracht van ons collectief nog beter kan worden ingezet. Anderzijds betekent deze 

beleidslijn ook dat bij opdrachtverlening ook aandacht besteed zal worden aan de maatschappelijke 

thema’s in de gemeenten. Dit doen wij bijvoorbeeld door MVI verder te ontwikkelen en de positie van 

het MKB beter te kunnen meenemen bij aanbestedingen.  

RIJK heeft tenslotte ook kritisch gekeken naar haar eigen organisatie. In deze begroting zijn wij voor 

het jaar 2022 geslaagd een gelijkblijvende deelnemersbijdrage aan onze gemeenten te presenteren. 

Dit is mogelijk geworden door de begroting te baseren op de daadwerkelijk noodzakelijke kosten en 

te zoeken naar mogelijke besparingen.  

 

ONZE DIENSTVERLENING IN THEMA’S  
 

Het Algemeen Bestuur heeft op 7 april 2021 besloten dat de beleidslijnen voor de dienstverlening van 

RIJK, zoals bepaald in de Kadernota 2021, blijven bestaan. Niettemin heeft deze strategische 

discussie wel een aantal aanvullende aanbevelingen opgeleverd. Deze gaan zowel over de wijze 

waarop RIJK de inzet organiseert voor haar gemeenten, als over inhoudelijke prioriteiten. 

Inzet van RIJK aan gemeenten 

Gemeenten hebben de behoefte aangegeven om meer inzicht te hebben in de inzet van RIJK voor 

een bepaald jaar. Hierbij gaat het niet alleen om het begeleiden van inkooptrajecten en advies, maar 

ook om wat RIJK bijvoorbeeld voor de gemeenten doet aan voorlichting, ontwikkeling, helpdesk, 

kennismanagement en relatiemanagement. RIJK zal proactief en vroegtijdig met gemeenten in kaart 

brengen wat de gewenste inzet zal zijn voor het komende jaar hoe deze inzet zal plaatsvinden. 

Gedurende en na afloop van het jaar zal RIJK hierover rapporteren en aangeven wat onze 

toegevoegde waarde is in het licht van de doelstellingen van de gemeente.  
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Bij deze inzet zal rekening gehouden worden met lokale behoeften van gemeenten. Meestal kunnen 

deze mee in de bestaande standaard dienstverlening van RIJK, al dan niet met enige aanpassing. In 

andere gevallen zal echter ontwikkeling nodig zijn. Dan kan de gemeente RIJK opdracht geven tot het 

ontwikkelen van een instrument (zoals bijvoorbeeld de inkoopscan). De kosten hiervan worden in dat 

geval alleen gedragen door de gemeenten die hiervan profiteren. Dit is een nieuwe categorie in onze 

dienstverlening die we plus-diensten noemen. Het is een vorm van maatwerk, waardoor RIJK kan 

aansluiten op de lokale wensen van gemeenten.  

Inhoudelijke onderwerpen 

 

Informatie en voorlichting 

Na bijna anderhalf jaar corona wordt duidelijk dat de afwezigheid van spontane ontmoetingen en 

fysieke overleggen in gemeenten hun sporen achterlaten. Door wisselingen van medewerkers, 

veranderingen van taakpakketten en nieuwe instroom neemt binnen gemeenten de bekendheid met 

RIJK en de dienstverlening over tijd af. Wij zullen daarom extra aandacht besteden aan het bezoeken 

van afdelingen, geven van voorlichtingsbijeenkomsten en informatie op bijvoorbeeld intranet om deze 

achterstand in te lopen (met inachtneming van mogelijke beperkingen). Deze activiteiten zullen wij in 

overleg met de gemeenten inzichtelijk maken op de jaarplannen. Omdat dit past in de bestaande 

dienstverlening is geen extra investering in de begroting noodzakelijk. 

Kennisbank 

De specialisatie binnen RIJK in kennisteams Buurt, Burger en Bedrijfsvoering wordt door de 

gemeenten gewaardeerd. Omdat RIJK de unieke positie heeft om 16 gemeenten in 3 provincies 

binnen deze vakgebieden te mogen ondersteunen, ontstaat een unieke kennisopbouw. De 

aanbeveling is om deze kennisopbouw structureler aan te bieden en te ontsluiten naar de gemeenten, 

zodat iedere gemeente hiervan volop kan profiteren. RIJK zal hiervoor zowel reeds bestaande als 

opgebouwde kennis bij elkaar brengen en toegankelijk maken voor gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld 

door adviesnotities om te zetten in factsheets of marktinformatie voor bepaalde opdrachten bij elkaar 

te brengen en digitaal toegankelijk te maken. Omdat deze kennis wordt vergaard tijdens onze 

werkzaamheden verwachten we dat deze acties niet leiden tot aanpassing in de begroting.  

Collectief inkopen 

In het kader van bezuinigingen snijdt het mes van collectieve inkoop aan twee kanten: de 

inkoopkosten voor het traject wordt gedeeld door meerdere gemeenten en er kan vaak geprofiteerd 

worden van betere prijzen en voorwaarden. Het organiseren van collectieve inkoop heeft in de 

praktijk wel wat voeten in de aarde. Medewerking van de gemeenten is noodzakelijk, omdat RIJK 

geen centraal budget heeft om collectieve inkoop te doen. Door het Algemeen Bestuur is aanbevolen 

om te komen met een programma van collectieve trajecten die RIJK aanbiedt aan de gemeenten. 

Deze aanbeveling nemen wij over. Daarnaast zullen we in onze rapportage beter aangeven in 

hoeverre een gemeente meedoet aan dit programma en waar nog mogelijkheden liggen die niet 

worden benut. De tijdsinvestering hiervoor zal worden weergegeven bij het opstellen van het jaarplan 

in de gemeente. Er is geen aanpassing in de begroting voor nodig.  
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ORGANISATIE 
 

Diensten aan derden 

RIJK is een van de grootste inkoopsamenwerkingen in Nederland die diensten op een hoog kwalitatief 

niveau levert aan de gemeenten. Om de kosten hiervan voor gemeenten beheersbaar te houden is 

voorgesteld om een bredere basis te vinden voor de financiering hiervan. Dit betekent dat RIJK op 

zoek gaat naar andere gemeenten en verbonden partijen om dienstverlening aan te bieden. 

Achterliggend motief is dat het Algemeen Bestuur weer openstaat voor eventuele uitbreiding en dat 

door het aanbieden van onze dienstverlening deze partijen kennis kunnen maken met RIJK. Dit kan 

op termijn leiden tot lange termijnafspraken (lidmaatschap, DVO’s) en daarmee een mogelijke 

bredere financieringsbasis. Vanzelfsprekend mag dit niet te koste gaan van de dienstverlening aan 

bestaande gemeenten.  

Personeel 

Het personeel is voor RIJK het grootste bezit binnen de organisatie. De dienstverlening aan onze 

gemeenten wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door intern personeel. Niettemin, is kritisch gekeken naar 

de benodigde inzet in het licht van de behoeften van gemeenten en de toekomstige wensen van 

gemeenten. Zoals aangegeven in de Kadernota zijn een aantal aanpassingen gepleegd: 

- Actieve inzet op de afbouw van verlofdagen (door opname en afkoop), waardoor de kosten 

van de verplichte reservering in de begroting sterk kon worden teruggebracht. 

- Herindeling en prioritering van de taken bij staf (ondersteuning) waardoor een reductie van 

uren kon worden gerealiseerd. 

- Het openhouden van vacatureruimte ten behoeve van de inkopers die na vertrek van 

Castricum boventallig raakten, waardoor geen extra personeelskosten ontstonden na 1 januari 

2021. 

- Het kritisch kijken naar de benodigde formatieruimte in het licht van de verplichtingen naar 

gemeenten.  

 

Deze acties hebben geleid tot een reductie van de personeelskosten in de begroting, met zo weinig 

mogelijk verlies aan kwaliteit. Hiermee is echter wel de mogelijkheden voor verdere bezuinigingen op 

de personeelskosten zonder verlies aan kwaliteit of prestaties tot een minimum teruggebracht. 

Tegenover deze kostenbesparing staat een beperkte stijging van de opleidingskosten om het 

kennisniveau op peil te houden en mensen te blijven binden en een toename van de wervingskosten, 

omdat de arbeidsmarkt voor geschikte kandidaten voor de inkopersfunctie steeds ongunstiger wordt. 

ICT 

In de komende periode zal een beperkte investering nodig zijn voor informatiebeveiliging en 

databescherming. Actuele ontwikkelingen maken dat RIJK al een aantal belangrijke slagen heeft 

gemaakt, maar het beleid nog verder wil ontwikkelen/actueel wil houden op dit punt. 

Financiën en huisvesting 

Financiën 

Het Algemeen Bestuur heeft met het vaststellen van de uitgangspunten voor het nieuwe 

huisvestingscontract ingestemd met het loskoppelen van de financiële functie van de huisvesting. 

RIJK heeft hieraan opvolging gegeven per 1 januari 2021 door het onderbrengen van deze functie 

(w.o. business control, facturering, samenstelpraktijk) bij Astrium B.V. Deze stap moet leiden tot 

beter en actueler inzicht in de financiën en verkorting van de P&C-cyclus, omdat de administratie 
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geheel naar de functie van RIJK kan worden ingericht. Tevens is de business controlfunctie nu niet 

meer afhankelijk van een enkel persoon. Deze stap vergt echter wel dat een nieuwe accountant 

moeten worden gezocht voor 2021 e.v. om (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Het is 

de verwachting dat deze actie naar verwachting niet zal leiden tot hogere kosten in 2022. 

Huisvesting 

Dit jaar zal een nieuwe huisvestingsovereenkomst worden gesloten met de gastgemeente die op 8 

juli 2021 in de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt verkozen. Afhankelijk van de keuze 

hierbij door het Algemeen Bestuur kan dit leiden tot een kostenverhoging of -verlaging voor het 

boekjaar 2022. Op dit moment is daar nog onvoldoende zicht op om dit mee te nemen in de 

begroting, maar we verwachten gezien de waarde van de dienstverlening geen significante impact op 

de begroting.   
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Begroting 

 

De voorliggende begroting is een uitwerking van de door het algemeen bestuur op 25 januari 2021 

vastgestelde Kadernota 2022. De begroting 2022 is opgesteld rekening houdend met onderstaande 

uitgangspunten: 

• Deelnemersbijdrage per individuele gemeente is overeenkomstig de vastgestelde kadernota. 

• Afname van het aantal dagen voor Beverwijk is bijgesteld van 8,7 dagen per week naar 5 dagen 

per week. De deelnemersbijdrage is op basis van de ratio 5/8,7 naar beneden bijgesteld. 

• Aanvullende / extra dienstverlening aan deelnemers voor gebruik extra capaciteit in aanvulling op 

de reguliere afname per week. 

• Personeelskosten zijn op basis van de benodigde formatie van 25,5 FTE vastgesteld, waarbij 

rekening is gehouden met bovenstaande afname van Beverwijk. De kosten zijn vastgesteld op 

basis van de salarisschaal gemeenteambtenaren per 1-10-2020 rekening houden met een 

loonindex van 2,1%. 

• Overige lasten zijn op basis van de realisatie 2020, rekening houdend met incidentele posten in 

2020 en verwachte lasten 2022 bepaald. 

 

De begroting 2022 bestaat uit de volgende ramingen, waarbij ook de begroting 2021 als referentie is 

opgenomen: 
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Verwachte deelnemersbijdrage 2022: 

Op basis van de verwachte baten en lasten ontstaat voor 2022 de volgende bijdrage per 

deelnemende gemeente: 

 

Nadere toelichting lasten 

1. Personeelslasten 

De personeelslasten bestaan uit: 

 

Onder de overige personeelslasten zijn de lasten opgenomen inzake opleiding, onkostenvergoeding, 

werving en selectie en gerichte inhuur externen. 

2. Afschrijvingen 

De afschrijvingskosten zijn op basis van de investeringen in 2020 en de verwachte beperkte 

investeringen in 2021 en 2022 vastgesteld. 

 

3. Overige bedrijfslasten 

De overige bedrijfslasten bestaan uit: 

 

Onder de kantoorlasten zijn de lasten voor ICT, telefonie, kantoorbehoeften en reprografie 

opgenomen. De algemene lasten bestaan uit externe advieskosten (juridische ondersteuning), 

accountantskosten (controle jaarrekening), financiële ondersteuning, verzekeringen en diverse 

overige lasten. 


