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4 Ontwikkeling Transitie WMO jeugdzorg 671530 9999 434300 De €170.000 die we daar niet besteed 

hebben worden in 2014 ingezet voor 

ondermeer  de voortzetting van de pilot 

Buurtzorg Jong  en moeten voor de rest 

beschikbaar blijven voor de 

werkzaamheden die in 2014 in SWW-

verband  in het kader van de transities 

worden opgezet.

Gelet op de onzekerheden in het sociale domein 

en de wettelijk verplichte taken die de gemeente 

overgedragen krijgt, het restant budget transitie 

jeugdzorg overhevelen naar 2014.

incidenteel 170.183€      2014

4 Ontwikkeling Projectbudget provincie WMO 

jeugdzorg

671530 9999 434300 In 2013 is een provinciale subsidie van 

€91.000 beschikbaar gekomen ter 

dekking van invoeringskosten die met de 

transitie jeugdzorg van doen hebben.  

Deze subsidie is in zijn geheel 

betaalbaar gesteld in 2013 maar wordt 

pas in 2014 uitgegeven.  In de begroting 

was alvast rekening gehouden met  de 

ontvangst van  een deel van de subsidie, 

€32.000, het voor 2014 bestemde deel 

ad €59.000 moet overgeheveld worden 

naar 2014.

Gelet op de onzekerheden in het sociale domein 

en de wettelijk verplichte taken die de gemeente 

overgedragen krijgt, het restant budget transitie 

jeugdzorg overhevelen naar 2014. Bovendien zal 

de provincie het niet accepteren. 

incidenteel 59.000€        2014

6 Ontwikkeling Transities WWNV 661060 9999 434300 Betreft voorbereidingsbudget transities 

Wet werken naar vermogen die ingezet 

moeten worden om de overgang naar de 

nieuwe situatie in 2015 mogenlijk te 

maken. Een groot deel van die 

voorbereidingen vindt plaats in het 

laatste voorbereidingsjaar 2014

Gelet op de onzekerheden in het sociale domein 

en de wettelijk verplichte taken die de gemeente 

overgedragen krijgt, het restant budget transitie 

Wwnv overhevelen naar 2014.

incidenteel 40.479€        2014

7 Ontwikkeling Transities zorg 662260 9999 434300 Bijna €145.000 is in 2013 overgebleven 

van middelen uit de post WMO-

transities. Dit geld moet volgens eerder 

vastgelegde afspraken beschikbaar 

blijven om de vergang naar de nieuwe 

WMO-uitvoeringspraktijk in SWW-

verband mogelijk te maken.

Gelet op de onzekerheden in het sociale domein 

en de wettelijk verplichte taken die de gemeente 

overgedragen krijgt, het restant budget transitie 

WMO zorg overhevelen naar 2014.

incidenteel 144.497€      2014

Totaal Transities 414.159€      

1 Publiekzaken Uitrol participatiebeleid 600111 8005 434341 Stagnatie in opstart van het project en 

late overdracht in 2013 van het 

projectleiderschap

De urgentie voor investering in scholing voor 

verandering van de mindset in de organisatie is 

hoog, het maken van een zorgvuldige keuze voor 

de opleidingen om een daadwerkelijke mindset-

verandering te bewerkstelligen koste meer tijd dan 

verwacht. Het traject is inmiddels opgestart.

incidenteel 63.582€        2014 8-10-2013

9 Ontwikkeling Structuurvisie 681012 8005 Het niet kunnen nakomen van de 

wettelijke plicht.

Het hebben van een structuurvisie is een 

verplichting vanuit de Wet ruimtelijke ordening. In 

eerste instantie was hiertoe een budget 

beschikbaar gesteld. Het college heeft echter 

gekozen om daarnaast een economische visie op 

te stellen en hier voorrang aan te verlenen. Daarbij 

is tevens besloten om het budget van de 

ruimtelijke visie deels te benutten voor deze 

economische visie. Na het zomerreces zal gestart 

worden met het opstellen van de wettelijk vereiste 

ruimtelijke structuurvisie. Hiervoor is de inzet van 

het restant van het betreffende budget vereist.

incidenteel 68.410€        2014
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6 Publiekszaken Handhaving inburgeraars 662320 9999 434300 Voor mensen die voor 1 januari 2013 

inburgeringsplichtig werden, en nog niet 

hebben voldaan aan hun 

inburgeringsplicht, is het de taak van de 

gemeente om deze plicht te handhaven. 

Dit betekent dat er in 2014 nog 

werkzaamheden bij de gemeente liggen 

om deze taak uit te voeren. De 

bekostiging van het uitvoeringsbudget 

zou vanaf 2014 eindigen. In december is 

via een decentralisatie-uitkering alsnog 

geld beschikbaar gekomen in het 

Gemeentefonds. 

De gemeente is verplicht om te handhaven. Zoals 

de Minister in zijn brief aangeeft, hecht hij er 

buitengewoon veel belang aan dat de 

inburgeringsplichtigen die nog onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen hun 

inburgering afronden. Hij rekent er dan ook op dat 

de financiële middelen daadwerkelijk ingezet 

worden voor inburgering en in de komende jaren 

werk gemaakt blijft worden van de 

handhavingstaak. 

incidenteel 56.995€        2014 Geld is binnengekomen via de algemene uitkering in 

december 2013, maar is bestemd voor de dekking van 

kosten in 2014 die gemaakt worden in programma 6. 

Dus overheveling van geld in programma 10 en 

beschikbaarstellen in 2014 in programma 6. 

Bedrijfsvoering ID-P&O/Fin Knelpuntenbudget formatie 

(incl.budget rechtspositionele 

gevolgen) en uitvoering rapport 

archiefinspectie

520100/ 

580600/ 

500171

6072/9999 430000/

411000

Budget uitvoering rapport 

archiefinspectie is toegekend bij 2e 

bestuursrapportage 2013. De 

werkzaamheden vinden met name in 

2014 plaats.

Niet voldoen aan de eisen van de archiefwet, 

alsmede gevolgen voor de uitvoering van het 

Nationaal programma dienstverlening.

Het college heeft in juli 2013 voor een aantal 

afdelingen/teams (knelpunten) incidenteel € 

529.000 beschikbaar gesteld. Vanwege vanwege 

actieplannen-, knelpunten en kwaliteitsdiscussie in 

2013 zijn de middelen niet volledig ingezet. In 

2014 zullen de werkzaamheden opgepakt worden. 

incidenteel 166.628€      2014 Archiefwet.

Naar aanleiding van het rapport van de archiefinspectie is er 

(een incidenteel) budget/formatie gevraagd voor het 

uitvoeren van kwaliteitscontroles en het digitaal archiveren. 

Na besluitvorming (medio 2013) en werving kon met de 

uitvoering van de werkzaamheden eerst lopende het 3de 

kwartaal 2013 een aanvang worden genomen. Door deze 

noodzakelijke zorgvuldige voorbereiding ligt het zwaartepunt 

van de uit te voeren werkzaamheden in 2014.

Incidenteel knelpunten budget.

De inspanningen in het kader van concern- en 

medewerkerkwaliteit (waaronder het professionaliseren van 

de loopbaanadviesfunctie) zijn in de tweede helft van 2013 

gestart met o.a. het opstellen van actieplannen en het op 

concernniveau inventariseren en analyseren van 

kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten. Zowel de analyse 

van de knelpunten als de besluitvorming hierover hebben uit 

zorgvuldigheidsoverwegingen meer tijd gevergd dan 

voorzien. Een aantal kwaliteitsimpulsen lopen 

dientengevolge noodzakelijkerwijs door tot in het 

begrotingsjaar 2014. Het overhevelen van het resterende 

gedeelte van dit knelpuntenbudget is een randvoorwaarde 

voor het afronden van dit onderdeel, waardoor er een stevig 

fundament onder een kwalitatief robuuste en 

toekomstbestendige organisatie wordt gelegd.  
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10 PUSH

Aanvullend subsidie Bibliotheek 692240 8004 400000 Boeteclausule met betrekking tot de 

geldlening op de gebouwen Bisonspoor 

en Harmonieplein.

De afronding van de business-case (bibliotheek) welke 

door de raad in december 2011 aan ons college is 

opgedragen, zal vanwege de noozakelijk zorgvuldige 

voorbereiding voor de zomer 2014 worden afgerond.

incidenteel 50.000€        2014 B&W 11-3

Bedrijfsvoering ID-P&O Individueel loopbaanbudget 500580 9999 434300 Niet inzetten 1e tranche door 

medewerkers in 2013

Medewerkers mogen ILB overhevelen naar 2014 

en 2015 om uiterlijk in 2015 in te zetten

incidenteel 179.836€      2014 In de landelijke CAO is vastgelegd dat iedere medewerker 

gedurende drie jaar (2013, 2014 en 2015) recht heeft op een 

Individueel Loopbaan Budget (ILB) van € 500,00 per jaar. 

De CAO-aanspraak per medewerker bedraagt daarmee in 

totaal € 1.500,-- voor genoemde drie jaren. 

Het ILB kan in het kader van de eigen loopbaanontwikkeling 

worden ingezet voor opleiding, training of coaching. 

Landelijk is overeengekomen dat de medewerker er voor 

kan kiezen dit bedrag niet jaarlijks aan te wenden, maar in 

een later jaar (uiterlijk in 2015) een beroep op het ILB kan 

doen. Op de niet-ingezette bedragen uit voorgaande jaren 

kan de medewerker tot uiterlijk eind 2015 aanspraak blijven 

maken.

8 Wijken en kernen Milieubeheer en beleid 672330 9999 430000 De gemeente wil de totstandkoming van 

kansrijke duurzaamheidinitiatieven 

faciliteren en de krachten in de 

samenleving mobiliseren, vooral door 

aansluiting te zoeken bij initiatieven (in 

wording). Dit is (op termijn) 

kosteneffectief omdat het 

ondernemersrisico (de gemeente 

regisseert, ondernemers voeren het 

werk uit en lopen het investeringsrisico) 

wordt benut. Hiertoe is in 2013 een 

externe kwartiermaker aangetrokken. De 

geraamde gelden voor 2013 zijn niet 

geheel besteed maar er zijn wel 

verplichtingen aangegaan.

Voor 2014 is onvoldoende geld geraamd om dit 

project voort te zetten. De niet bestede gelden van 

2013 (€ 33.542,50) zijn nodig om dit project te 

continueren. Als deze gelden niet worden 

overgeheveld valt het project stil en is zowel 

interne als externe borging van 

duurzaamheidsaspecten binnen de gemeente 

slechts in zeer beperkte mate mogelijk. Gelet op 

de inzet van de raad op het gebied van 

duurzaamheid is hier sprake van een hoog 

afbreukrisico.

incidenteel 33.543€        2014 12 -2-13 

benw

Bedrijfsvoering ID-P&O Preventief Medisch Onderzoek 

(PMO)

500510 5601/9999 434300 Uitrol Preventief Medisch Onderzoek 

heeft vertraging opgelopen.

incidenteel 26.000€        maart - 

november 

2014

MT 2013 en 

2014

In 2013 is met PMO gestart, eerst met twee pilots, inmiddels 

doorgezet voor de hele organisatie. De pilots moesten eerst 

worden geanalyseerd, alsvorens het PMO kon worden 

aangeboden aan alle medewerkers in de organisatie. Het 

breed uitzetten vraagt in een samenspel met de Arbodienst, 

om een gedegen voorbereiding (communicatie, planning, 

logistiek). Het project moet worden afgrond in 2014, 

gegeven o.a. de werkdrukproblematiek en toenemend 

werkgerelateerd langdurig verzuim. 

Totaal overige 644.994€      
Totaal 1.059.153€   
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