Vragen raadsleden en commissie 1e Tussenrapportage 2021
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Omschrijving
Vragen raadsleden.
16 juni 2021
DUS
Pagina 21 programma 6:
De cijfers in het staatje T61-194 € 1.000 nadeel en
T61-123 € 1.000 nadeel corresponderen niet met de
toelichting € 15.360 budgettair neutraal en
€ 317.841 budgettair neutraal. Graag een
toelichting.
18 juni 2021
VVD
Pg 5
laatste zin: alle bedragen zijn x €1.000,— tenzij
anders vermeld. Pg’s 7 en 9 had het er dan bij
moeten staan.
Pg 7
Begrotingswijziging bij meerjarenbegroting 20212024: waar kan ik die € 580 snel vinden?
Pg 21
Eerste toelichting bij T61: waarom is bedrag in 2023
zoveel lager? 2021 en 2022 stijgend.
T62 Toegangsteams
Ik ben de informatie, raadsvoorstel Koploperstraject
even “kwijt”.
Pg 22
T74 Milieubeheer
In B2020 personeelsprioriteit 87. opgenomen voor
beleidsadviseur. Raad heeft ingestemd. Vervolgens
niet in personeelsbegroting 2021-2024 opgenomen
vanwege later besluit? Het was toch al in 2020
bekend? Waarom niet in B2021-2024 van personeel?
Pg 23
Toelichting bij laatste T03: bijstelling
huuropbrengsten naar beneden. Maar elders stijging
ontvangsten t.g.v. gebruikersovereenkomsten? Zo
ja, hoeveel?

Antwoord

De bedragen van € 194 en € 123 hebben betrekking op de toelichting van
€ 317.841 (€ 194+€ 123=€ 317). Dit nadeel op taakveld 61 wordt
geneutraliseerd door een voordeel op de algemene uitkering (taakveld 08,
algemene dekkingsmiddelen). Het bedrag van € 15.360 heeft niets te
maken met de bedragen € 194 en € 123 in de tabel.

Is juist.

Raadsvoorstel DJ-1169474 “Begrotingswijziging bij meerjarenbegroting
2021-2024” ( raad 12 november 2020).
Dit voorstel heeft betrekking op de invulling van de taakstelling die in de
meerjarenbegroting voor de jaren 2023 en 2024 was opgenomen.
Dit komt omdat de periode loopt van maart 2021 tot maart 2023, dus
2021 10 maanden, 2022 12 maanden, 2023 2 maanden.
Zie in Djuma zaak 1144625. De bedragen in de 1e Tussenrapportage 2021
zijn gebaseerd op het collegevoorstel in deze zaak (DJ-1195606). De raad
is over het traject geïnformeerd met een rib (DJ-1279172).
Deze besluitvorming heeft plaatsgevonden na de opstelling van de
Personele begroting die is opgenomen in de primaire begroting.

Gebruiker overeenkomsten leiden niet tot hogere inkomsten.
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