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P.17: 528K Voordeel op taakveld 0.4 overhead. Het voordeel is o.a. ontstaan door 
"toerekening overhead aan hogere inhuur op projecten en bouwgrondexploitatie."
Kunt u uitleggen wat hier staat?
Antwoord: Doordat er op projecten en bouwgrondexploitatie een hogere inhuur heeft 
plaatsgevonden dan geraamd, kan er verhoudingsgewijs meer overhead toegerekend 
worden aan projecten en bouwgrondexploitatie. Hierdoor ontstaat voornamelijk het 
voordeel op taakveld 0.4 Overhead.

P.56: Geëscaleerde zorg 18-: oorspronkelijke begroting was 3.818, dit is later naar 
beneden bijgesteld naar 2.235, en nu in de jaarrekening verdubbeld naar 4.527. In de 
derde BURAP werd de inhaalzorg ook al gesignaleerd. Wat is de verklaring voor deze 
fluctuatie?
Antwoord: De geraamde kosten in de begroting voor jeugdhulp zijn gebaseerd op 
ervaringscijfers. Gedurende het lopende jaar kunnen er bijstellingen plaatsvinden 
wanneer het feitelijk gebruik afwijkt ten opzichte van hetgeen geraamd is, deze 
bijstellingen vinden per taakveld plaats en tussen deze taakvelden kunnen er 
verschuivingen plaatsvinden. Fluctuaties binnen taakvelden worden vooral veroorzaakt 
door de mate van gebruik van jeugdhulp en de inzet van de soort jeugdhulp en de 
daarbij behorende kosten. In dit specifieke geval is er gedurende het jaar meer 
geëscaleerde zorg 18- (duurdere zorg) ingezet dan waarmee in de begroting rekening 
was gehouden.

P.69: Begrijpen we goed dat projecten van derden verantwoordelijk zijn voor een 
bijstelling van ca. 800K aan zowel de baten als lasten kant van R.O.? Aan de 
batenkant is dat dan een bijstelling naar beneden van bijna 900Zo, na eerdere 
bijstelling naar boven. Is dit volledig te wijten aan tegenvallers in de projecten ná de 
derde BURAP? Waaruit bestaan deze baten en lasten?
Antwoord: Bij de projecten derden bestaan de kosten voor een belangrijk deel uit 
ambtelijke kosten en bijkomende kosten om een bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. Tegenover deze kosten staat een vergoeding van de initiatiefnemer. Deze 
projecten hebben vaak een looptijd van meerdere jaren. De lasten en baten van niet 
in een kalenderjaar afgeronde projecten worden opgenomen op de balans. Hierdoor 
ontstaan de genoemde verschillen. Per saldo is er maar een verschil van C 19.

P.87 "In 2021 zijn op verschillende plaatsen investeringen gedaan voor de ombouw 
naar energiezuinige LED verlichting. Dit omdat bestaande lampen niet meer leverbaar 
zijn. Het beschikbare budget is op dit moment niet toereikend om de gewenst 
grootschalige 'verledding' in uitvoering te brengen." Welke conclusie kunnen we hieruit 
trekken? Klopt het dat ombouw naar LED duurder is per lamp dan vervanging door 
een bestaande lamp? Is het bestaande budget nog wel toereikend om in de 
(duurdere?) niet-grootschalige vervanging van lampen te voorzien?
Antwoord: Het klopt dat ombouw naar LED duurder is per lamp dan vervanging door 
een bestaande lamp. Het bestaande budget voor 2023 en verder is daardoor niet meer 
toereikend, in de begroting 2023 vragen we hiervoor budget aan.

Adviesnota argument 3.1: "Het nadelige resultaat wordt onttrokken aan de algemene 
vrije reserve." We nemen aan dat dit een omissie is gezien het positieve resultaat. Zo 
niet, kunt u dit toelichten?
Antwoord: Dit is inderdaad een omissie. De juiste tekst moet zijn "Het voordelige 
resultaat wordt toegevoegd aan de algemene vrije reserve." In de adviesnota voor de 
besluitvormende raad wordt deze omissie hersteld.


