
 

  

 
Aanvulling VOORSTEL  aan Algemeen Bestuur  
    
 
  Onderwerp Aanvullende reactie op de zienswijzen op de Kaderbrief 2022 

  Nummer  

  Datum 16 maart 2021 

  Karakter Besluitvormend 

  Voorgesteld 
besluit 

Aanvullend op de Kaderbrief 2022, de Begroting 2022 opmaken met: 

 een aanvullende ombuiging van 1% op het begrotingstotaal 2022; 
 zonder nieuwe budgetten voor ‘doorontwikkeling DWO’ en ‘ontwikkeling 

gemeentelijke telefonie’. 
 

  Nadere 
toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De negatieve zienswijzen van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, 
Drechterland en Koggenland verwijzen allen naar het uitblijven van de 
aanvullende ombuiging van 1% (in de begroting 2021 is reeds 1,3% 
gerealiseerd) en naar de in de Kaderbrief 2022 opgenomen incidentele 
budgetten voor DWO (100k) en Security (35k) en het incidentele budget voor 
telefonie (100k). 
 

Aanvullend op het voorstel inzake de zienswijzen op de Kaderbrief 2022 
wordt hierbij voorgesteld: 
Een structurele ombuiging van 1% op de begroting 2022 ad € 66.600: 

  Vrijval budget voor juridische ondersteuning SED ad      €    7.000 

  Verlaging budget inhuur derden van 130k naar 70,4k     €  59.600 
Daar het ziekteverzuim in 2020 slechts 0,71% was achten we deze verlaging 
van budget realistisch en haalbaar. 
 
Daarnaast wordt voorgesteld de budgetten voor DWO (100k) en Telefonie 
(100k) niet op te nemen in de begroting 2022, met daarbij de volgende 
opmerkingen: 

 Indien bij gemeenten een doorontwikkeling van het DWO gewenst is, 
moet hiervoor bij de gemeente zelf het benodigd budget worden 
gealloceerd; 

 Voor telefonie wordt het contract met de huidige leverancier voor 
support en onderhoud dat per 31 december 2021 afloopt, verlengd. 
Hierbij moet nog blijken of dat binnen het huidige budget kan worden 
gerealiseerd, omdat de prijsafspraken inmiddels vier jaar oud zijn. 

 
Het incidenteel budget voor ontwikkeling van Security ad 35k is absoluut 
noodzakelijk en wordt –met daarbij een afdoende motivering- wel 
opgenomen in de begroting 2022. 
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