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Underwerp 
Voorlopig jaarverslag FUMO 2020 
 
 

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan: 
De voorlopige jaarstukken van de FUMO over het jaar 2020. 
 

 
Koarte gearfetting 
Hierbij informeren wij u over de voorlopige jaarstukken van de FUMO over het jaar 2020. 
 
Ynlieding 
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is in artikel 80a bepaald: "Het dagelijks bestuur 

van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoering organisatie of het 
gemeenschappelijk orgaan zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de 
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening 
aan de raden van de deelnemende gemeenten, aan provinciale staten van de deelnemende 
provincies en aan de algemene besturen van de deelnemende waterschappen.".  
 
Op basis hiervan heeft het dagelijks bestuur van de FUMO in haar vergadering van 8 april 2020 

de voorlopige jaarstukken 2020 vastgesteld. De in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020 
sluit met een voordelig saldo van € 325.000,-.  
 
In de vergadering van het algemeen bestuur van de FUMO op 1 april 2021 heeft het algemeen 
bestuur, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 8 juli 2021, besloten 
het rekeningresultaat van 2020 in te zetten voor de dekking van projectkosten in 2021. 
 

De voorlopige jaarstukken 2020 zullen de komende periode door de accountant gecontroleerd 
worden. Deze controle kan aanleiding zijn voor aanpassingen in de jaarrekening. 
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Kearnboadskip 
Formatie en productie 

 
De productieve uren zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral door werkzaamheden die voor 
deelnemers zijn verricht, die niet waren begroot. Zo was het aantal Bbk-meldingen ruim 60% 
hoger dan begroot. Daarnaast zijn door deelnemers incidentele opdrachten verstrekt, waar de 
FUMO capaciteit op heeft ingezet. Ook het aantal niet productieve uren is hoger dan begroot. Een 
oorzaak voor het hoger aantal niet-productieve uren zijn de uren die besteed worden aan 
coördinatietaken. 
 
De productiviteit per fte is lager dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met 1.320 
productieve uren per fte, in werkelijkheid was dit 1.264 uur/fte. De productiviteit is het afgelopen 
jaar sterk beïnvloed door de coronacrisis. Wanneer deze uren wel productief waren geweest, dan 
was de gerealiseerde productiviteit 1.289 uur geweest. We mogen tevreden zijn met de stijging 
van het aantal productieve uren, al zijn we er nog niet helemaal. 
 
De dalende trend in het ziekteverzuim zet in 2020 door. Over 2020 was het ziekteverzuim 4,2%. 
 
Financieel 
Financieel presteerde de FUMO in 2020 goed. Er was een batig resultaat van euro 325.000,-. Een 
overzicht over de kosten en baten gerelateerd over de taakvelden ontstaat het volgende beeld: 

 
 
De analyse van het resultaat wordt hieronder weergegeven: 
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Hogere inkomsten uit opdrachten, lageren kosten door zelf uitvoeren P&O taken, en lagere 
personeelskosten en vergoeding aan reiskosten (vanwege corona) leiden tezamen met lagere 
inkomsten en externe veiligheid en hogere ontwikkelingskosten tot een positief resultaat. 
 
Vermogenspositie 
De ontwikkeling van de vermogenspositie is door de combinatie van de bijdragen vanuit de 
transitiebegroting en de positieve resultaten over 2019 en 2020 goed. Het vermogen is hierdoor 

in twee jaar van circa nul tot de norm van circa 10% van het begrotingstotaal ontwikkeld. De 
FUMO kan hierdoor ook zelfstandig negatieve ontwikkelingen opvangen. De omvang van de 
reserve bedraagt op thans euro 1.301.128,-. 
 

Rechtmatigheid 
Uit de voorlopige jaarstukken blijken geen afwijkingen ten aanzien van begrotingsrechtmatigheid.  
 
Risico’s 
Onder bijlage I van de voorlopige jaarstukken is een risicoanalyse opgenomen.  De volgende 
risico’s die, als deze zich voordoen, kunnen leiden tot financiële gevolgen worden onderkend door 
de FUMO. Het gaat om het niet halen van de productiviteitsnorm van 1360 uur per jaar per fte 
(impact 488.750,- euro), de FUMO niet kan voldoen aan de ontwikkeling in haar 
projectenkalander om de basis op orde te krijgen (impact 250.000,- euro), het zaak systeem 
LEEF vanwege nieuwe wet- en regelgeving niet tijdig op orde is (impact 3.20.000,- euro), de 
omgevingswet meer kosten met zich mee brengt dan ingeschat (impact 100.000,- euro), de 

uitkering van externe veiligheidsgelden niet wordt overgezet uit het gemeentefonds aan de FUMO 
(impact 80.000,- euro), en dat vanwege de schaarste op de arbeidsmarkt extra inhuur nodig kan 
zijn (impact 70.000,- euro). 
 
Op basis van de risico-inventarisatie bedraagt de financiële impact maximaal € 1.308.750. Het 
huidige weerstandsvermogen (incl. de bijdrage vanuit de transitiebegroting aan het 
weerstandsvermogen in 2020) van de FUMO is van voldoende omvang dat optredende risico’s 

door de FUMO kunnen worden opgevangen. 
 
Financiën 
In voorgaande paragraaf zijn de financiën uitgebreid aan de orde gesteld. Omdat het algemeen 
bestuur heeft besloten het rekeningresultaat van 2020 in te zetten voor de dekking van 
projectkosten in 2021, leidt het positieve resultaat niet tot een teruggave. 
 
Burgerparticipatie 
N.V.T. 
 
Kommunikaasje 
N.V.T. 
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Ferfolchtrajekt 
De voorlopige jaarstukken FUMO 2020 worden momenteel door de accountant gecontroleerd. In 
de gemeenschappelijke regeling FUMO is bepaald dat het algemeen bestuur de jaarrekening 
uiterlijk 15 juli in het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft vaststelt. De 
jaarstukken zullen ter vaststelling aan het algemeen bestuur worden aangeboden in haar 
vergadering van 8 juli 2021. Na vaststelling zullen de definitieve jaarstukken 2020 u aangeboden 
worden. 
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