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Voorstel begrotingswijziging RHC Vecht en Venen 2018 

Inleiding 

Deze wijziging heeft betrekking op de formatie uitbreiding van 0,4 fte voor het op sterkte brengen van het  

gegevens- en applicatiebeheer, zoals vastgesteld in de begroting 2017 (meerjarig).  

Achtergrond  

De Begroting 2018 e.v. van het RHC Vecht en Venen is op 12 april 2017 tijdens de vergadering van het Algemeen 

Bestuur besproken en voorlopig vastgesteld. Deze concept Begroting 2018 e.v. is aansluitend op 27 april 2017 

ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van de vier aangesloten gemeenten. Vervolgens is op 12 mei 2017 

geconstateerd dat in de financiële paragraaf van deze begroting de post ‘Salariskosten’  een verkeerd bedrag is 

begroot. Dit bedrag is €22.500,- te laag begroot voor de jaren 2017 – 2021.  

 

De onvolkomenheid is ontstaan, doordat besluitvorming over de RHC Meerjarenbegroting 2017-2021 niet is 

doorgevoerd bij het opstellen van de Begroting 2018. Bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2017-2021 is 

besloten het gegevens- en applicatiebeheer van het RHC structureel te versterken. De financiële consequentie 

van deze keuze was een structurele verhoging van de salariskosten met €22.500,- per jaar en daarmee een 

structurele verhoging van de omslagbijdrage met hetzelfde bedrag.  

 

Per abuis is dit bedrag vervolgens bij het opstellen van de nieuwe begroting niet toegevoegd aan de post 

‘Salariskosten’ (Lasten) en de post ‘Omslagbijdrage’ (Baten) van de Begroting 2018 e.v. Per gemeente heeft dit 

de volgende consequenties: 

 

Gemeente 
Verhoging bestaande raming 2018  
per gemeente 

Nieuwe bijdrage 2018  
per gemeente 

De Ronde Venen 5.831 181.149 

De Bilt 5.803 172.479 

Stichtse Vecht 8.773 267.714 

Weesp 2.543 84.913 

Totaal 22.950 706.254 

 

Wijziging correctie post salariskosten en omslagbijdrage  

Via deze begrotingswijziging van de begroting 2018 worden beide posten gecorrigeerd, zodat ze in 

overeenstemming zijn met de besluitvorming in 2016 over de meerjarenbegroting 2017-2020. Voorgesteld 

wordt om de begrotingswijziging voor de meerjarenbegroting 2018 overeenkomstig het voorstel vast te stellen.  
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Financiële gevolgen  

2018 

Volgnr. Omschrijving 
Verhoging/verlaging bestaande raming  

2018 
Nieuwe raming  

2018 

Lasten: 
  

 

400001 Salariskosten 22.500 439.977 

Baten: 
  

 

500001 Omslagbijdrage gemeenten (incl. 2%) 
22.950 706.254 

500007 Reservering 2% bijdrage 
-450 -13.848 

 

 


