
Dienstverlening SCD aan Alblasserdam

Basisdienstverlening: De basisdienstverleningsafspraken in het basis, additioneel en pluspakket zijn bestuurlijk vastgesteld via de begroting.

Financiële jaarbijdrage *

Basispakket
Additioneel en 

pluspakket
Totaal

Variabele ICT-kosten 
(onderdeel van 

basispakket)

Alblasserdam 2.080.030€                                                                                                                            -€                                            €                           2.080.030 96.702€                              

Basis, additioneel, pluspakket

1. Basis pakket
Dit zijn diensten die door alle afnemers worden afgenomen en zoveel 
mogelijk op eenzelfde manier (uniform) worden geleverd. Bij de 
adviesdiensten is meer nuance per afnemer mogelijk.

2. Additioneel pakket
Dit zijn diensten die deel uitmaken van het basispakket maar 
waarvan de afnemer meer (volume) afneemt. 

3. Plus pakket
Deze diensten komen niet voor in het basispakket en worden aan 
een specifieke afnemer geleverd. 

Aantal trekkingsrechturen advies per pakket per jaar: **

Soort advies Uren Alblasserdam
Personeelsadvies (basis) 482

Inkoopadvies (basis) 513
Juridisch advies (basis) 1130

Communicatie advies (basis) 827
Totaal 2952

* Dit betreft de SCD bijdrage inclusief variabele ICT kosten zoals opgenomen in de primaire begroting 2022 (versie 30 april 2021). 
** Het aantal trekkingsrechturen per gemeente is bepaald bij vaststelling van de nieuwe verrekensystematiek in 2014 op basis van het aantal fte per klantorganisatie. 

Afgesloten structurele DVO's (en DVO´s die over de jaargrens van 1 januari 2022 heen gaan)

DVO-nummer Omschrijving Afdeling Startdatum Einddatum Begrote uren Begroot bedrag Opdrachtgever
1836283 Administratie GR Sportpark Souburgh (structureel) FIN structureel structureel n.v.t. 5.000€                             J. Verschoor
getekend Beheer en Onderhoud Vastgoed - onderhoudsdienst FZ&VG 01-01-2018 structureel 416 20.800€                          S. van Heeren
getekend Beheer en Onderhoud Vastgoed - beheer FZ&VG 01-01-2018 structureel 1040 87.360€                          S. van Heeren

1.456 113.160€                        

Dienstverlening op basis van variabele verrekening en overige doorbelastingen

Overig

Omschrijving Bedrag
Jaarfactuur Archiefweb (F248984 - 2021) 3.000€                                                                                                                                         
Frankeerkosten afhankelijk van afname
Trainingcentrum Drechtsteden afhankelijk van afname
Loopbaancentrum afhankelijk van afname
Advocaatkosten afhankelijk van afname
Griffiekosten afhankelijk van afname
Regionale bezwarencommissie afhankelijk van afname
Geschillencommissie / bezwarencommissie RP afhankelijk van afname

Alblasserdam neemt het basispakket af conform de PDC van het SCD met 
basis trekkingsrechturen voor adviesdiensten

Alblasserdam neemt geen additioneel pakket af. 

Alblasserdam neemt geen pluspakket af. 

DVO's: Extra dienstverleningsafspraken naast het basis, additioneel, plus pakket worden ambtelijk vastgesteld en vastgelegd in DVO´s. We onderscheiden tijdelijke en structurele DVO´s. Een structurele DVO betreft structurele dienstverlening die we beschouwen als additionele dan wel plus dienstverlening. 
Het totaaloverzicht van lopende en in routing zijnde tijdelijke en structurele DVO´s ontvangen klantorganisaties per kwartaal. Onderstaand is het overzicht van structurele DVO´s en DVO´s die over de jaargrens van 1 januari 2022 heen lopen weergegeven. Dit betreft de stand van zaken per 1 oktober 2021. 
Eventuele wijzigingen of aanvullingen die in het vierde kwartaal worden afgesproken zijn hier niet in meegenomen. 


