PRODUCT ALGEMENE UITKERING OP HET WEB, MEER DAN ALLEEN EEN WEBSITE!
Jaarlijks verschijnt 3 keer een circulaire van het ministerie van BZK over het gemeentefonds. Met deze
circulaires kunnen de gemeenten de hoogte van het gemeentefonds bepalen voor het lopende
uitkeringsjaar en de meerjarenraming. In de circulaires vindt u tevens de achtergronden van afwijkingen
ten opzichte van voorgaande circulaires. Om de informatie uit de circulaires snel en efficiënt te verwerken
kan PAUW een belangrijke rol spelen.

Wat is PAUW?
PAUW is een internettoepassing waarmee het proces van het berekenen van het gemeentefonds en het opstellen van de
daarbij behorende analyses wordt ondersteund. Ook wordt een standaardrapport opgeleverd waarmee het gemeentebestuur
kan worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen.
Waarom PAUW?
Snelheid en tijdigheid
De PAUW-beheerders verwerken de circulaires binnen twee werkdagen nadat deze verschenen zijn op het internet.
Continuïteit
In de praktijk ligt de berekening en analyse van de algemene uitkering vaak in handen van één persoon. Dit is op zichzelf
geen enkel probleem, maar zodra deze persoon ziek wordt of besluit naar een andere werkgever over te stappen, kan dit
leiden tot knelpunten. PAUW biedt dan de uitkomst! Zonder al te veel kennis van het gemeentefonds kan deze toch worden
berekend en kunnen algemene – en taakmutaties in meerjarenperspectief worden geanalyseerd. Daarnaast wordt een
standaardrapport voor uw college van BenW aangeleverd dat u kan helpen zo snel mogelijk het bestuur te informeren.
Controle
Ook in gevallen waarin de gemeentefonds-specialist graag gebruik wil blijven maken van de eigen spreadsheets, kan PAUW
een belangrijke rol spelen. PAUW kan namelijk uitstekend dienst doen als onafhankelijke controle.
Wat moet u zelf invoeren?
Om de berekening van de algemene uitkering te maken heeft PAUW alleen basisgegevens van de maatstaven nodig, zoals
aantallen inwoners, oppervlakte land, waarde woningen etc. Maar desgewenst kunt u ook volstaan met het inlezen van de
berekende eenheden dit het ministerie BZK hanteert. De onderliggende formules, maatstafgewichten en uitkeringsfactoren
zijn reeds door de beheerders van PAUW ingevoerd.
Nieuwe releases
De applicatie bestaat sinds 2001. Sindsdien maken ongeveer 340 gemeenten van allerlei schaalgrootte gebruik van de
toepassing. In 2007 is PAUW volledig vernieuwd waarbij nieuwe ICT-technieken zijn toegepast. Daardoor is PAUW sneller en
gebruikersvriendelijker geworden. Daarnaast zijn allerlei nieuwe gebruikstoepassingen toegevoegd. Denk hierbij aan fictieve
budgetten voor bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, brandweer en bijzondere bijstand. In 2009 is nog een grafische module
toegevoegd alsmede een module voor benchmark gemeentebegrotingen. In 2010 is een automatische upload van de
decentralisatie- en integratie-uitkeringen mogelijk gemaakt. In 2011 is een samenvatting van de analyses ingevoegd. In 2012
is een automatische rapportgenerator en het toegangskaartje voor artikel 12 toegevoegd. In 2013 de berekening van
vergoeding voor frictiekosten bij herindeling. In 2014 en 2015 zijn een dertigtal kleine aanpassingen doorgevoerd die het
gebruik van de applicatie sterk vergemakkelijken. Zo is bij het maken van een opgave het te volgen werkproces in stappen
weergegeven. In 2016 is een dashboard ontwikkeld. In 2017 een forum geïntroduceerd. In 2019 het inlezen van berekende
eenheden van BZK mogelijk gemaakt.
Wat heeft u nodig?
Met uw eigen toegangscode kunt u inloggen op de website https://www.pauw123.nl.
Wat zijn de kosten?
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De kosten voor een abonnement zijn afhankelijk van de schaalgrootte van de gemeente. Op onze website is af te leiden welk
bedrag hoort bij de inwonerklasse van uw gemeente. Als een abonnement in de loop van een kalenderjaar in gaat, wordt een
evenredig deel berekend. Het tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.
Helpdesk
Voor technische vragen over de applicatie en inhoudelijke vragen over het gemeentefonds kunt u altijd terecht bij de helpdesk
van PAUW. Deze is te bereiken via het informatiemenu binnen PAUW of de managing director Dirk Jans via telefoonnummer
06–22 57 40 04. U krijgt reactie binnen 24 uur.
Nieuwsgierig?
Voor nadere informatie over PAUW kunt u terecht op www.frontinpauw.nl. Wilt u PAUW testen? Ook dat kan!

Contact
Frontin PAUW B.V.
Johan de Wittstraat 132, 3311 KJ Dordrecht

T: 06 - 22 57 40 04
E: info@frontinpauw.nl
W: www.frontinpauw.nl
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