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Progr. Afdeling Omschrijving activiteit FCL Taak ECL Oorzaak Leidt tot welk knelpunt Structureel/I
ncidenteel

Over te 
hevelen 
budget

Wanneer 
uitvoering

Reeds besloten (B&W 
of Raad) d.d.

Opmerkingen

4 Onderwij, 
kinderopvang 
en jeugd

Transitie Jeugdzorg 671530 9999 434300 De €145.962 die we niet besteed 
hebben, worden in WSW-
verband in 2015 ingezet voor 
training en ontwikkeling van 
medewerkers in het sociaal 
wijkteam, voor workshops en 
bijeenkomsten met inwoners en 
maatschappelijke partners, voor 
communicatie (website, 
informatieoverdracht), ICT 
investeringen, etc. 

Incidenteel  145.962€         2015

8 Ontwikkeling/ 
Publiekszaken

Reorganisatie ODRU 672330 9999 442400 De reorganisatie van de ODRU 
is later gestart. Hierdoor is er 
een aangepaste fasering 
gekomen van de geraamde 
reorganisatiekosten voor de 
ODRU in 2014. Deze 
reorganisatiekosten lopen van 
2014 tot en met 2016. De totale 
bijdrage van de gemeente aan 
de incidentele kosten (€ 
540.000) is niet gewijzigd maar 
de verdeling over de jaren 2014 
tot en met 2016 wel. Door uitstel 
van de reorganisatie komen de 
kosten later op gang maar lopen 
langer door. 

Onvoldoende financiële 
middelen tijdens het lopende 
reorganisatietrjact van de OdrU

Incidenteel  130.000€         Via de budgetoverheveling zal 
het door de ODRU 
doorgeschoven kostendeel van 
2014 ook in Stichtse Vecht 
worden doorgeschoven naar 
2015 

10 Financiering Frictiebudget Strategische 
Heroverweging

692240 8004 400000 In 2012 is voor de frictiekosten 
een budget beschikbaar gesteld 
van 4 keer € 500.000,- voor de 
jaren 2012 t/m 2015. Inmiddels 
is de looptijd van Push 
uitgebreid tot 2017. Door het 
restant van 2014 samen met de 
laatste jaarschijf 2015 te 
bundelen en te verdelen over de 
jaren 2015 t/m 2017 zijn we in 
staat om daar waar nodig ook in 
de aanvullende jaren budget in 
te zetten.

Incidenteel  301.200€         

10 Financiering Algemene uitkering 692120 In de decembercirculaire 2014 
heeft het rijk voor de eenmalige 
koopkrachtregeling minima een 
budget van €157.600 aan de 
gemeente toegekend. Hiervan 
resteert € 57.570 omdat in de 
beperkt beschikbare tijd niet alle 
rechthebbenden konden worden 
bereikt.Voorgesteld wordt om 
het restantbudget van €57.600 
over te hevelen naar het 
begrotingsjaar 2015 zodat ook 
dit geld bij de doelgroep terecht 
komt.

Het niet kunnen uitvoeren van 
het minimabeleid (wat in 2015 
geactualiseerd wordt).

Incidenteel  57.570€           

10 Financiering Achteruitgang Algemene 
Uitkering

692230 9999 800000 Bij de 2e Bestuursrapportage is 
aangegeven dat het de lijn van 
het college is de ruimte van deze 
stelpost zo veel als mogelijk vast 
te houden om daarmee de 
(mogelijke nadelige) gevolgen 
van de implementatie van het 
Sociaal domein in de jaren 2015, 
2016 en 2017 op te kunnen 
vangen. Gelet hierop wordt 
voorgesteld deze over te 
hevelen naar 2015.

Het niet kunnen opvangen van
de nadelige gevolgen op het 
Sociaal Domein met als gevolg 
een niet - sluitende begroting.

Incidenteel  2.456.817€      

Voldoet aan criteria
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Bedrijfsvoering Interne 
dienstverlening

Archiefachterstand 500171 9999 430000 De digitalisering van een aantal 
werkprocessen is nog niet 
volledig voltooid. Bij deze 
werkprocessen zal nog enige tijd 
sprake zijn van papieren 
archieven die gearchiveerd 
moeten worden, waardoor 
sprake is van een dubbele 
beheeromgeving.
In verband daarmee is extern 
personeel ingehuurd dat 
goedkoper was dan waarmee 
gerekend was.

De achterstanden in de 
verwerking van de papieren 
archieven en DECOS - 
registratie leiden tot informatie 
problemen in de primaire 
processen. Op DIV is 
onvoldoende menskracht 
waardoor inhuur van goedkope 
menskracht noodzakelijk is.

Incidenteel  70.483€           eerste 
kwartaal 2015

Hoort bij Collegebesluit n.a.v. 
Rodin archiefinspectie zomer 
2013.

Bedrijfsvoering Interne 
dienstverlening

Knelpuntenbudget formatie 520100/
540100

6072/607
3/6074

430000 Bij de 1e Bestuursrapportage 2014 
zijn middelen beschikbaar gesteld 
voor het treffen van maatregelen om 
tot een toekomstbestendige 
organisatie te komen. Het betreft hier 
o.a. de (tijdelijke) inhuur om het 
langer uitvallen van medewerkers op 
te vangen en om anderzijds de 
organisatie structureel in balans te 
brengen. 
Een deel van de maatregelen wordt 
in 2015 uitgevoerd als gevolg 
waarvan er in 2014 een bedrag 
resteert ad. € 277.003. Voorgesteld 
wordt dit bedrag naar 2015 over te 
hevelen.

Het in de toekomst niet kunnen 
voldoen aan de eisen en 
wensen gesteld aan het niveau 
van de dienstverlening en de 
uitgangspunten uit het 
coalitieaccoord.

Incidenteel  277.003€         2015

Bedrijfsvoering Interne 
dienstverlening

Individueel loopbaanbudget 500580 9999 434300 CAO - maatregel.
Iedere medewerker heeft 
jaarlijks (2013 - 2015) recht op 
een ILB van €  500,00 p.jr.voor 
loopbaanontwikkeling. De 
medewerker hoeft het ILB niet 
jaarlijks aan te wenden en kan 
op de eerder niet ingezette 
bedragen aanspraak blijven 
maken tot uiterlijk eind 2015. 

Betreft: 
loopbaanontwikkelingsbudget 
ad. € 500,00 per medewerker 
per jaar ingaande 2013 t/m 
2015 (CAO landelijk).
Medewerkers mogen hun eigen 
- niet ingezette - ILB 
overhevelen van 2013 en 2014 
naar 2015. Uiterlijk eind 2015 
moet dit ingezet zijn/worden.

Incidenteel  326.938€         2015

1 Wijken en 
kernen

Participatief en gebiedsgericht 
werken

600111 8005 400000 Retraite college en MT over 
doorontwikkeling gebiedsgericht 
en participatief werken vond 
plaats in september 2014. Het 
actieprogramma is –gebaseerd 
op de uitkomsten van het 
gesprek- in gang gezet. De 
Voorbereiding heeft enige tijd 
gekost; het programma is 
inmiddels voortvarend van start 
gegaan.

Het actieprogramma behelst 
een interne 
veranderingsopgave waardoor 
we beter op signalen en 
behoeften uit de samenlevig 
kunnen inspelen; indien we nu 
niet investeren in het toerusten 
van de organisatie op deze 
verandering, dan is het niet 
mogelijk om onze beloften aan 
de inwoners en in het 
raadsprogramma na te komen 
op een professionele wijze.

Incidenteel  84.950€           heel 2015 collegebesluiten over 
actie programma 
participatie en proeftuin 
Nieuwer ter Aa

een deel van het budget (ca. € 
20.000) wordt gebruikt voor de 
implementatie en communicatie 
van de interne training 
veranderend en ondernemend 
samenwerken (VOS); een deel 
van het budget (€ 48.950) 
wordt gebruikt voor de training 
zelf (VOS); een deel van het 
budget (ca. € 20.000) wordt 
gebruikt voor de proeftuin 
Nieuwer Ter Aa 

3.850.923€      

1 Griffie Scholing en vorming Raad 600120 9999 434341 Zie bijgaande Memo Scholing Raadsleden stopt, 
waar Raadsleden vragen over 
gaan stellen.

Incidenteel  10.625€           2015 - 2017 Amendement behorend 
bij Programmabegroting 
2014, d.d. 12 november 
2013

Zie afzonderlijke bestanden: 
memo en amendement.

3.861.548€      
Voorlopig resultaat voor overheveling jaarrekening 2014 (positief) 3.245.177€      
Resultaat na overhevelingen 2014 (Negatief) 616.371-€         

Totaal op te nemen als budgetoverheveling

Totaal
Voldoet niet aan criteria maar wel opnemen als budgetoverheveling
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