
Aan de leden van de raad van Hoogeveen en het bestuur van de SWO 
 
Hoogeveen, 10 april 2020 
 
Geachte leden, 
 
Tijdens de raadsvergadering van Hoogeveen van gisteravond, 9 april, werden door de 
fractie van de VVD uitspraken gedaan met betrekking tot de verdeling van de bijdragen 
die de gemeente De Wolden en Hoogeveen doen aan de in 2015 gevormde 
Samenwerkingsorganisatie. Gezien de daarover ontstane commotie in de media en het 
feit dat de stellingname van de VVD wat ons betreft op feitelijke onjuistheden berust, 
leek het ons goed u bij deze daarover te informeren. 
 
Twee niveaus 
De fractie van de VVD beweerde dat de kostenverdeling niet geformaliseerd is. Daarbij is 
allereerst de vraag over welke kostenverdeling het dan gaat. Er is sprake van 2 niveaus 
van verdeling van bedrijfsvoeringskosten (waaronder de bijdrage aan de SWO): 

1. Allereerst moet worden bepaald wat de bijdrage van beide deelnemers Hoogeveen 
en De Wolden aan de SWO moet zijn. Dat is geregeld in het 
kostenverrekenmodel. Dat model is vastgesteld bij de vorming van de SWO. Op 
basis van de afspraken in dit model wordt de bijdrage van de beide gemeenten 
jaarlijks vastgesteld in de begroting. Zie bv. pagina 21 van de begroting 2020, 
zoals behandeld in de raad van Hoogeveen op 11 juli  2019(zie: 
https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/document/7770222/1/Begroting_2020_SW
O). Het model is eind 2017 geëvalueerd en de validiteit daarvan aangetoond. 
Daarmee staat de bijdrage van beide gemeenten vast. Dat doen we dus al vanaf 
de start van de SWO op een en dezelfde en bovendien door de raden vastgestelde 
methode. Het uitgangspunt bij de fusie was dat de gemeenten hetzelfde geleverd 
zouden krijgen, voor hetzelfde geld (of minder). De bijdrage was dan aanvankelijk 
ook gelijk aan de (structurele) kosten die de gemeente betaalde voor de diensten 
die bij de fusie in de SWO zijn gebracht. Vanzelfsprekend wisselen die van jaar tot 
jaar, omdat de gemeenten extra dan wel minder taken (‘bestellingen’) doen. Hoe 
dit werkt hebben wij schriftelijk aan de VVD uitgelegd. Ook heeft de fractie een 
overzicht gehad van de daadwerkelijke mutaties die daarin de laatste jaren zijn 
geweest.  

2. Vervolgens moet deze bijdrage, samen met de bedrijfsvoeringskosten die nog bij 
de gemeenten zijn achtergebleven (dat zijn vooral de kosten voor huisvesting en 
de kosten van raad/college), worden verdeeld naar de taakvelden/programma’s. 
Tot een paar jaar geleden maakt het niet zoveel uit hoe een gemeente dat deed, 
want je betaalde er als gemeente niet meer of minder om. Alleen daar waar het 
ging om toerekening aan heffingen die maximaal 100% kostendekkend mochten 
zijn (afval/riool) deed dat ertoe. Mede om die reden gebeurde de toerekening wel 
volgens gangbare bedrijfseconomische principes. In 2017 is er echter een 
wijziging in het BBV geweest die kortgezegd inhield dat hier veel meer nadruk op 
kwam te liggen, vooral ook om de vergelijkbaarheid van Overhead tussen 
gemeenten meer vergelijkbaar te krijgen. Toen is ook het taakveld 040 Overhead 
ontstaan. Deze wijziging gaf ons aanleiding om de interne 
kostenverdeelsystematiek nog eens grondig te herzien. Het resultaat daarvan was 
een aangepast kostenverdeelmodel, waarvan de VVD-fractie desgevraagd een 
afschrift heeft gehad. Nog steeds maakt het ‘onder aan de streep’ niets uit, 
Hoogeveen betaalt er niet meer of minder om. Alleen de interne toerekening naar 
taakvelden is zuiverder geworden. Omdat hierdoor echter wel sprake was van een 
verschuiving tussen programmabudgetten en dus het budgetrecht van de raad 
werd geraakt hebben we de raden gevraagd de nieuwe systematiek vast te 
stellen. Dat is in het geval van Hoogeveen gebeurd op 12 december 2019 middels 
begrotingswijziging 5. Dus de stelling van de fractie van de VVD dat het niet 



geformaliseerd is klopt niet. Dat is het wel degelijk. Dat staat trouwens ook in het 
interne memo dat de fractie heeft ontvangen.  

 
6 miljoen verschil? 
De fractie van de VVD beweert dat Hoogeveen een bedrag van 6 miljoen betaalt wat 
eigenlijk voor rekening van De Wolden moet komen. Als dat zou kloppen, zou of  

- na de vorming van de SWO een verschuiving moeten hebben plaatsgevonden 
waarbij Hoogeveen 6 miljoen meer zou zijn gaan betalen én De Wolden 6 miljoen 
minder. Dat is niet het geval.  

- ook voor de fusie al Hoogeveen voor 6 miljoen moeten hebben betaald voor 
diensten die aan De Wolden werden geleverd. Ook dat lijkt ons niet het geval. 
Maar wellicht kan de fractie van de VVD dat onderbouwen. 

 
Bedrag per inwoner verschillend? 

- De fractie van de VVD gaf in haar bijdrage aan dat het vreemd is dat het bedrag 
per inwoner in Hoogeveen anders (hoger?) is dan in De Wolden. Dat is echter niet 
vreemd en kan goed kloppen, want in Hoogeveen krijgt men een ander 
dienstenpakket geleverd dan in De Wolden. Dat was voor de fusie al zo en is nog 
steeds zo. Een ander hangt o.a. samen met de demografische en geografische 
verschillen tussen De Wolden en Hoogeveen.  

 
Herijking in april? 

- De fractie stelt dat april het moment is om bij te sturen, omdat de verdeling 
jaarlijks in april zou worden herzien. Ook dat is niet het geval. De 
verdelingssystematiek staat vast. Wat er in april gebeurt is dat de begroting van 
de SWO voor het volgende jaar wordt opgesteld. Daarbij worden naast de 
autonome ontwikkelingen in de SWO tevens de mutaties in taken (‘bestellingen’) 
die de beide gemeenten in hun eigen begrotingen hebben gedaan verwerkt. Er is 
dus geen sprake van herziening van de systematiek, maar slechts het verwerken 
van de besluiten van beide gemeenten. Dat kan ertoe leiden dat het 
verdeelpercentage (iets) wijzigt. 

 
Andere maatstaven? 

- De fractie van de VVD stelt in haar betoog voorstander te zijn van een andere 
kostenverdeelsystematiek. Met als uitgangspunt bijvoorbeeld het inwoneraantal 
van beide gemeenten. Dat uitgangspunt is destijds bij de oprichting van de SWO 
verkend, maar kwam niet overeen met hetgeen beide gemeenten inbrachten qua 
financiën en gemeente-specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van middelbaar beroepsonderwijs, bevolking specifieke opbouw, 
toekenningen uit het gemeentefonds etc etc. Een nieuwe discussie hierover zou 
tot eenzelfde uitkomst leiden en niet recht doen aan hetgeen beide gemeenten 
inbrengen (bestellingen) inbrengen. De begroting SWO is namelijk een spiegel 
van de begroting van beide gemeenten.  

 
Wat er dus niet klopt aan de redenatie van de VVD: 

- De fractie begint een discussie over ‘niveau 1’ (de verdeling tussen Hgv en DWD) 
op basis van een document over niveau 2 (interne verdeling binnen Hgv);  

- De werkwijze is op beide niveaus wel degelijk geformaliseerd. Op niveau 1 al ten 
tijde van de fusie, op niveau 2 impliciet door het jaarlijks vaststellen van de 
begrotingen en expliciet middels begrotingswijziging 5; 

- Er is geen sprake van dat Hoogeveen € 6 miljoen betaalt voor De Wolden. 
- Het model wordt niet jaarlijks in april herijkt; 
- Andere maatstaven leiden niet tot een zuiverder verdeling. 

 
Feitelijke onjuistheden in het debat 
Het college betreurt dat er nu een enorme discussie oplaait op basis van feitelijk onjuiste 
informatie. Een discussie die bovendien niet bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen met 



onze samenwerkingspartner De Wolden. Het staat fracties vanzelfsprekend vrij om over 
elk onderwerp een politieke discussie te voeren, maar die dient dan wel gevoerd te 
worden op basis van feiten en waarheden. Daar waar een fractie aangeeft de informatie 
vanuit de ambtelijke organisatie te hebben verkregen dient deze informatie wel op 
verantwoorde wijze in het debat te worden ingebracht. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van B&W 


