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 Uurtarief en kostenverdeling Oekraïne 

Besluit: 

1. Een vijftal medewerkers, die structureel worden ingezet, door 

te belasten op basis van de werkelijke salariskosten (incl. 

overuren etc.). 

2. Voor de overige inzet van personeel met een dienstverband een 

uurtarief te hanteren van € 69,48. Dit is gebaseerd op het 

gemiddelde uurtarief voor de Rijksoverheid 2022 van de 

salarisschalen 9 en 10. 

3. De doorbelasting te baseren op het werkelijk aantal 

geregistreerd uren voor Oekraïne in het programma TIM. 

4. De verdeling van de kosten te baseren op het aantal 

beschikbare bedden per gemeente. Dit is 14% voor de 

gemeente De Wolden en 86% voor de gemeente Hoogeveen. 
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 Rechtmatig verstrekken subsidies 

Besluit: 

1. In te stemmen met het structureel behandelen van 

subsidieaanvragen, conform het daarvoor ingerichte proces bij de 

samenwerkingsorganisatie 

2. In te stemmen met het inzetten/beschikbaar stellen van de 

structurele capaciteit en middelen. 

3. Ingeval geen middelen beschikbaar zijn gemeenten verzoeken een 

jaarlijkse extra bijdrage aan de SWO te doen van € 50.600 zijnde 70% 

a € 35.420 voor gemeente Hoogeveen en 30% a € 15.180 voor 

gemeente De Wolden. 

4. Opdracht geven om te komen tot uniforme werkafspraken over de 

uitvoer van taken, de benodigde capaciteit in relatie tot de (structurele 

of incidentele) middelen. 
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 Pro-forma besluit dotatie aan reserve + treffen van voorziening 

verlofsparen 

Besluit: 

A. Een reserve of voorziening te treffen voor onderstaande 

voorzienbare kosten: 

1. Voor werkzaamheden waar in 2022 (of eerder) budget 

beschikbaar is gesteld door één of beide gemeenten maar nog 

niet volledig zijn uitgevoerd, een bedrag van toe te voegen aan 

de reserve “nog uit te voeren taken” en in 2023 beschikbaar te 

stellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

2. Voor de kosten van voormalig personeel een voorziening te 

treffen. 

3. Voor de kosten die voortvloeien uit de nog definitief vast te 

stellen toekomstige verplichting van verlofsparen een 

voorziening te treffen en een eventuele budgetoverschrijding 

als gevolg van deze voorziening goed te keuren. 



 

B. De hoogte van de dotatie bij de jaarafsluiting 2022 van de 

SWO te bepalen en vast te stellen en te verwerken in de 

jaarstukken 2022. 
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 Evaluatie kostenverdeelmodel SWO bestuur 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten. 

2. De huidige systematiek van kostenverdeling te continueren. 

3. Beide colleges te informeren over de uitkomsten van het 

onderzoek/de evaluatie. 

4. In de toekomst nadere afspraken te maken over de manier 

waarop omgegaan wordt met gemeenschappelijk vastgoed ten 

dienste aan de bedrijfsvoering. Waarbij we voor de SWO het 

mogelijk willen maken om eigenaar te worden van vastgoed. 

We geven de ambtelijke organisatie opdracht om een 

beleidsvoorstel te doen over vastgoed in relatie tot de SWO 

inclusief de stappen om dit mogelijk te maken. 
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 Huurovereenkomst De Vos van Steenwijklaan 75B 

Besluit: 

In te stemmen met het aangaan van een huurovereenkomst voor de 

huur van het bedrijfsgedeelte achterop het perceel De Vos van 

Steenwijklaan 75 te Hoogeveen door de Samenwerkingsorganisatie De 

Wolden Hoogeveen voor de duur van 10 jaar en voor een prijs van € 

76.000,- per jaar (prijspeil 1 april 2022). 
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 2e tussenrapportage SWO 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de prognose van het rekeningresultaat 

2022. 

2. Kennis te nemen van de verwachtingen ten aanzien van de 

uitputting van de reserve. 

3. Kennis te nemen van de voortgang op het gebied van 

rechtmatigheid van inkopen binnen de SWO. 
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 Bestuurlijke sturing en het samenwerkingsmodel 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport "Een stevig fundament voor 

samenwerking”. 

2. Het door de directie voorgestelde samenwerkingsmodel (Bijlage 

1) vast te stellen en per 1 maart 2023 in werking te laten 

treden. 
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 3e begrotingswijziging 2022 SWO 

Besluit: 

1. De 3e begrotingswijziging door te voeren op de begroting 2022 

van de SWO en het hieruit voortvloeiende verrekenpercentage 

vast te stellen. 



 

2. Het budget in 2022 beschikbaar stellen en het budget voor 

eventuele niet volledig uitgevoerde werkzaamheden toe te 

voegen aan de reserve voor nog uit te voeren werkzaamheden. 
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 Nieuw Besluit mandaat volmacht en machtiging SWO en 

nieuwe lijsten 

Besluit: 

1. De regeling ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging SWO’ vast te 

stellen conform bijlage. 

2. De mandaten, volmachten en machtigingen van het bestuur SWO te 

verlenen aan de directie conform de bijlagen ten aanzien van de 

autonome bevoegdheden van het bestuur. 

3. De mandaten, volmachten en machtigingen die het bestuur heeft 

gekregen van de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen te 

verlenen aan de directie conform de bijlagen. 
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 Schikkingsvoorstel over de met Atos Nederland B.V. gesloten 

overeenkomst 

Besluit: 

1. In te stemmen met het schikkingsvoorstel van Atos Nederland 

B.V. 

2. En akkoord te gaan met het tegenvoorstel zoals is gedaan door 

VNG 

 

 


