
Overzicht kosten bedrijfsvoering Cooperatie (versie 4 april 2017)

Scenario 1 = Werknemers blijven in dienst van moederorganisaties

Scenario 2 = Medewerkers treden in dienst van de coöperatie.

Naam Moederorganisatie Financieringsconstructie fte  Scenario 1 Scenario 2 Dekking Opmerkingen  

Sociaal team

Subtotaal sociaal team 6,61 478.636€      429.720€      

Overhead

Subtotaal overhead 4,78 305.833€      305.833€      

Wmo-consulenten

Subtotaal Wmo-consulenten 1,56 101.111€      101.111€      

SoZa

Subtotaal SoZa 2,89 187.778€      187.778€      

Leerplicht

Subtotaal leerplicht 0,67  43.333€         43.333€         

Bestuurder

Subtotaal bestuur 1,00 103.000€      103.000€      

Subtotaal salariskosten 17,51 1.219.692€   1.170.775€   ***

Overige kosten structureel:

Kosten opleiding 13.000€         21.000€         Schatting € 1.000 per medewerker per jaar (gemeente betaalt nu ook kosten opleiding voor sociaal team ( € 1.000 p.p) ondanks dat zij ingehuurd worden)

Reiskosten woon- werkverkeer 9.750€            15.750€         Schatting € 750 per medewerker per jaar

Kosten vervanging bij ziekte 25.000€         40.000€         Ziekteverzuim 4 % en inhuur 150 % salariskosten eigen personeel

Kosten I&A en Informatieveiligheid ? ? Financiele gevolgen zijn nu nog niet in te schatten.

Laptop/telefoon 13.500€         13.500€         Schatting € 750 per medewerker per jaar (ook bij scenario 1 betaalt de gemeente de laptop en telefoon)

Kosten salarisadministratie 2.000€            3.800€            Schatting € 200 per medewerker per jaar

Kosten toetsing/ besluitvorming/ bezwaar en beroep 37.500€         37.500€         Schatting 0,5 fte

Kosten arbeidsomstandigheden 3.250€            5.250€            Schatting € 250 per medewerker per jaar. (Kosten Arbo, opleidingskosten, coördinatie/preventiemedewerker)

Kosten communicatie 15.000€         15.000€         Kosten nieuwe huisstijl, bouw website, coaching collega's

Kosten huisvesting/facilitair 25.000€         25.000€         Betreft huidige kosten voor huur en servicekosten ruimte De Schans

Kosten interne bedrijfsvoering ? ? Is nu niet in te schatten. Bij dienstverlening gemeente zal op basis van geregistreerde uren doorbelasting plaatsvinden.

BTW kosten (wel of niet compensabel) ? ? Wel of geen BTW hangt af voor welke constructie wordt gekozen.

BTW plicht bij DVO coöperatie met gemeente?

BTW plicht bij detachering  van ambtenaren interne bedrijfsvoering aan coöperatie?

Subtotaal overige kosten structureel 144.000€      176.800€      

Totaal structureel 1.363.692€    1.347.575€    

Overige kosten incidenteel:

Afkoop verlof -€                15.000€         Schatting € 2.500 per werknemer

Afkoop pensioenbreuk -€                30.000€         Schatting € 5.000 per werknemer

Kosten in dienstneming (HR, juridisch, etc) 10.500€         10.500€         Schatting € 500 per werknemer

Kosten oprichting coöperatie 2.500€            2.500€            Kosten notaris, KvK, etc

Subtotaal overige kosten incidenteel 13.000€         58.000€         

Totaal incidenteel 13.000€         58.000€         

**** Bij de salariskosten is geen rekening gehouden met de functie van afdelingshoofd Publiekszaken bij de gemeente. Bij overgaan naar coöperatie zullen de werkzaamheden van afdelingshoofd sterk verminderen (salariskosten zijn € 85.000 op basis van 32 uur).


