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Appendix 
Behorend bij het raamcontract tussen de gemeenten Ten Boer en 
Groningen d.d. 8 december 2006. 
 
Bij het aangaan van de raamovereenkomst tussen de gemeenten Ten Boer en Groningen is 
uitgegaan van een aantal vooronderstellingen met betrekking tot omvang en toerekening van kosten 
voor uitvoering, onderhoud, licenties etc. Deze kosten worden verondersteld te vallen onder de in het 
verrekenmodel opgenomen uitvoeringskosten en het uurtarief.  
Partijen zijn het erover eens dat het slechts in de praktijk is vast te stellen of de gekozen 
vooronderstellingen juist zijn; derhalve worden de volgende aanvullende afspraken gemaakt: 
 
Artikel 1 
In 2008 zal een scherpe analyse plaatsvinden van de jaarrekening 2007 van de Gemeente Ten Boer. 
Daarnaast wordt door de gemeente Groningen geanalyseerd hoe de kosten zich in 2007 hebben 
ontwikkeld. 
Indien uit deze analyses blijkt dat de gehanteerde vooronderstellingen onjuist zijn geweest, is er de 
bereidheid af te spreken hoe de vooronderstellingen worden herzien en de rekening wordt vereffend. 
 
De volgende zaken worden in ieder geval betrokken bij de analyses. 
 
Artikel 2 
Licentiekosten applicaties en kantoorautomatisering: 
Deze kosten worden geacht deel uit maken van het tarief dan wel van de uitvoeringskosten. 
Verondersteld wordt dat de licentiekosten voor Groningen niet (of nauwelijks) zullen toenemen door de 
uitbreiding met gebruikers in Ten Boer. 
 
Artikel 3 
Tractie en materieel. 
Vervangingsinvesteringen en onderhoud  rond tractie vallen onder het tarief dan wel onder de 
uitvoeringskosten. Dit wordt ook verondersteld voor het onderhoud van klein materieel (b.v. 
kettingzagen, borstelmachine etc.) en vervanging van gebruiksonderdelen als kettingen en borstels.  
De analyse, bedoeld in artikel 1., is vooral gericht op de beantwoording van de vraag of er nog 
exploitatieposten in de rekening/begroting van Ten Boer zijn opgenomen die dienen te worden 
gerekend tot uitvoeringskosten. 
Voor wat betreft vervanging van de vrachtauto voor de wijkpost Ten Boer is afgesproken dat op het 
moment dat vervanging aan de orde is, gekeken wordt of: 

1) aangesloten wordt bij de pool ROEZ; of 
2) de nieuwe vrachtauto (tijdelijk) gestationeerd wordt in de wijkpopst Ten boer. 

In geval van optie 1. wordt bekeken in hoeverre dit mogelijk is binnen het Convenant Buitendienst dan 
wel dit vraagt om nadere afspraken. In geval van optie 2. wordt door Ten Boer (naar rato van de duur 
van deze werkwijze) bijgedragen in de vervangingsinvestering. 
 
Artikel 4 
Verder worden bij de analyse, bedoeld in artikel 1., in ieder geval betrokken: 
• Reiskosten handhaving en WOZ 
• Kosten stukkentransport 
 
Artikel 5 
Harmonisatie verordeningen 
Partijen spreken met elkaar af per 1-1-2007 na te gaan op welke wijze verordeningen kunnen worden 
geharmoniseerd. 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te ……………. op 8 december 2006 
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