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Nieuwe voorstellen bij de Najaarsnota 2017   Corsanummer 2017018057 

 

Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: wethouder R.W. Kruijswijk 

 

Voorstel 

nr: 01 

Taakveldnr.: 201 

Taakveld: Verkeer en Vervoer 

Sub-taakveld: 201.001 Verkeer en Vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

In mei heeft de gemeenteraad het college bij motie verzocht de fietspaden van de Rijksstraatweg 

grenzend aan Heemstede te asfalteren. 

Ter uitvoering van de motie is prijs opgevraagde bij de aannemer van de Herenweg en na akkoord van de 

raad in juli opdracht gegeven voor de asfaltering. 

 

Probleem-en doelstelling: 

De kostendekking via een investeringskrediet is nog niet in de begroting verwerkt, dit dient in de 

Najaarsnota alsnog te gebeuren.  

 

Oplossingen en voorstel: 

Voorgesteld wordt een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten en de 

kapitaallasten te verwerken in de begroting vanaf 2018. 

De aanneemsom van de werkzaamheden bedraagt € 149.500, waarvan € 5.000 wordt gedekt uit de 
rioolexploitatie. Daarbij is uitgegaan van handhaving van de verkeersmaatregelen van de Herenweg. 

Omdat er zes weken tussen de oplevering van de Herenweg en de start van dit project zat is dat niet 

mogelijk gebleken. De werkzaamheden worden nu met zelfstandige verkeersmaatregelen en zonder 

omleiding uitgevoerd. De meerkosten daarvan worden geraamd op € 25.000. Om deze onvermijdbare 

kosten en verdere onvoorziene kosten (geraamd op € 10.000) te dekken wordt een investeringskrediet 

van € 179.500 gevraagd. 

 

Effecten: 

De fietspaden aan weerszijden van de Rijksstraatweg zijn voorzien van rood asfalt; ook de trottoirs zijn 

gerenoveerd. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

 

Krediet: 020100016 asfalteren fietspaden Rijksstraatweg € 179.500 

 

Dekking:  

 

 

 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):  

Uitvoering: 

De uitvoering vindt plaats van 4 september tot half oktober. 

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is reeds rekening gehouden met een investering van € 144.500. 
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Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: wethouder R.W. Kruijswijk 

 

Voorstel 

nr: 02 

Taakveldnr.: 201 

Taakveld: Verkeer en Vervoer 

Sub-taakveld: 201.001 Verkeer en Vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

De drie voetgangersbruggen in Vogelenzang Oost zijn aan vervanging toe. 

Voor de vervanging is reeds een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 54.122. 
 

Probleem-en doelstelling: 

In het kader van het programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is voor de vervanging van de 

bruggen gekozen voor een innovatieve inkoopstrategie waarbij niet de laagste aanschafprijs maar de 

laagste totale kosten over de hele levensduur (total cost of ownership) als criterium is gehanteerd. 

Op basis daarvan is gekozen voor extreem duurzame composiet bruggen met een levensduur van 90 jaar. 

De aanschafprijs van deze bruggen ligt met € 75.000 een stuk hoger dan die van houten bruggen. Die 
meerkosten worden ruimschoots gecompenseerd door lagere beheerkosten. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Het beschikbare krediet is niet toereikend voor de aanschaf van de drie bruggen. 

Voorgesteld wordt daarom het krediet te verhogen tot € 75.000. 
 

Effecten: 

De houten bruggen worden vervangen door zeer duurzame composiet voetgangersbruggen. 

De kapitaallasten vallen lager (eerste jaar € 456) uit wegens de langere afschrijfperiode van 50 jaar i.p.v. 
25 jaar. Met deze lagere kapitaallasten is in de meerjarenbegroting 2018-2021 rekening gehouden. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

 

Krediet: 020100006 Verhogen vervanging 3 voetgangersbruggen Vogelenzang € 20.878 

 

Dekking:  

 

 

 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):  

Uitvoering: 

De bruggen worden eind 2017 geproduceerd en in het voorjaar van 2018 gemonteerd. 

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is reeds rekening gehouden met een investering van € 75.000. 
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Programmanr.: 2 Portefeuillehouder: wethouder R.W. Kruijswijk 

 

Voorstel 

nr: 03 

Taakveldnr.: 201 

Taakveld: Verkeer en Vervoer 

Sub-taakveld: 201.001 Verkeer en Vervoer 

Aanleiding / toelichting: 

In het onderhoudsplan wegen 2017 is onder andere groot onderhoud aan het asfalt van de De Waal 

Malefijtlaan in Aerdenhout opgenomen. Gepland was het vervangen van de bovenste asfaltlaag. 

Bij de uitvoering in juni-juli bleek echter dat de asfaltdikte en funderingslaag zodanig varieerde dat 

volledige reconstructie van de fundering en asfaltlagen nodig was. Dat was niet gebleken uit het 

vooronderzoek (asfaltboringen). 

 

Probleem-en doelstelling: 

Voor het groot onderhoud was een bedrag van € 97.000 geraamd. De werkelijke kosten bedroegen  
€ 155.477. Daar staat tegenover dat in plaats van een levensduurverlenging met ca. 20 jaar de weg 
volledig is vernieuwd en naar verwachting 60 jaar meegaat. 

 

Wegreconstructies worden volgens het vastgestelde beleid gefinancierd via een investeringskrediet en 

afgeschreven in 25 jaar. Wegonderhoud wordt ineens gedekt uit de voorziening wegbeheer.  

Doel van dit voorstel is de kosten van de wegreconstructie alsnog volgens vastgesteld beleid te dekken. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Voorgesteld wordt een investeringskrediet van € 155.477 beschikbaar te stellen en de kapitaallasten vanaf 
2018 te verwerken in de begroting. 

 

Effecten: 

De kosten van de wegreconstructie van de De Waal Malefijtlaan worden op correcte wijze verwerkt in de 

begroting. De geraamde kosten van € 97.000 worden niet ten laste van de voorziening wegbeheer 
gebracht, waardoor dit bedrag in de voorziening beschikbaar blijft voor onderhoud op andere wegen. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

 

Krediet: Wegreconstructie De Waal Malefijtlaan € 155.477 

 

Dekking:  

 

 

 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen):  

Uitvoering: 

Het werk is al uitgevoerd. 

De financiële gevolgen worden verwerkt in de begroting 2018. 

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is geen rekening gehouden met deze investering. 
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Programmanr: 0/2/

5/7 

Portefeuillehouder:  wethouder N.A.L. Heijink 

   wethouder R.W. Kruijswijk 

Voorstel 

nr:  04 

Taakveldnr.: 004/

201/

507/

702 

Taakveld: Overhead / Verkeer en vervoer / Openbaar groen en recreatie / Riolering 

Sub-taakveld: 004.012 Automatisering / 201.001 Verkeer en vervoer / 507.002 Openbaar 

groen / 702.001 Riolering 

Aanleiding / toelichting: 

In de loop van het jaar zijn enkele investeringen gereed gekomen en enkele zijn komen te vervallen en 

dienen financieel afgewikkeld te worden. Zie ook “Toelichting op lopende investeringen NJN 2017”, corsa 
2017016778. 

 

Probleem-en doelstelling: 

De werkelijke uitgaven van de gereedgekomen investeringen wijken af ten opzichte van de ramingen. 

Deze afwijkingen worden met dit voorstel opgeheven. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen kunnen de over- en onderschrijdingen op afgewikkelde 

investeringen bij- c.q. worden afgeraamd. 

 

Effecten: 

De geraamde kredieten van afgesloten/vervallen projecten zijn gelijk aan de werkelijke uitgaven. 

De lagere afschrijvingen (€ 2.094) van de posten a. en c. komen vanaf 2018 ten gunste van de algemene 

middelen. De lagere afschrijving (€ 2.174) van post b. komt ten gunste van de rioolexploitatie 2018. Met 

het vervallen van post d. is reeds rekening gehouden in de begroting 2018. 

 

 Budget   

(x € 
1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

 

Investering: 

a. 021040118 renovatie voetpaden Oosterduinweg verlagen met €  37.956 tot €   43.044 

b. 072200163 rioolvervanging Oosterduinweg verlagen met  €  76.086 tot € 135.969 

c. 050700002 vervangen DM-TRAC Buitendienst verlagen met €    4.610 tot €  70.390 

d. 000400007 GBKZ in de cloud en koppeling verlagen met  €  57.000 tot €      nihil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal budget t.g.v. algemene middelen:  

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Najaarsnota 2017 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging. 

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is geen rekening gehouden met de verlaging van de investeringen 

a., b. en c. Met het wegvallen van investering d. is wel rekening gehouden in de MJB 2018-2021. 
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Programmanr.: 6 Portefeuillehouder: wethouder A.T. van Rijnberk 

 

Voorstel 

nr: 05 

Taakveldnr.: 6072 

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18 min  

Sub-taakveld: 6072.01 Maatwerkdienstverlening 18 min 

Aanleiding / toelichting: 

Op basis van: 

- halverwege 2017 door zorgaanbieders afgegeven prognoses met betrekking tot de uitgaven 

jeugdhulp over geheel 2017 (Zorg in Natura); 

- de feitelijke declaraties door vrij gevestigden tot en met juli 2017; 

- het feit dat de gemeente zich geplaatst ziet voor extra uitgaven in het kader van jeugdhulp, o.a. 

op basis van een rechterlijke uitspraak; 

 

mag worden verondersteld dat met betrekking tot jeugdhulp het jaar 2017 met een overschrijding wordt 

afgesloten. 

  

Probleem- en doelstelling: 

Bij ‘Zorg in Natura’ is sprake van een mogelijke overschrijding van  € 187.000. 
Bij ‘Vrij gevestigden’ is sprake van een mogelijke overschrijding van € 67.000. 
Bij ‘Jeugdhulp-overige uitgaven’ is sprake van een overschrijding van € 110.000. 
 

Hoewel pas bij het opmaken van de jaarrekening 2017 (in het voorjaar 2018) de werkelijke lasten bekend 

zijn, en ook dan bekend is of sprake is van een onderschrijding bij bijv. de Wmo, is het verstandig in 

budgettair opzicht rekening te houden met de aangegeven overschrijdingen.    

 

Zie het halfjaarverslag Sociaal Domein 2017 voor meer informatie. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Per saldo kan sprake zijn van een overschrijding van € 364.000. Voorgesteld wordt eenzelfde bedrag te 
onttrekken aan de Egalisatiereserve Sociaal Domein. Het saldo van deze reserve bedraagt ca. € 1.5 mln.  
 

Effecten: 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

 

Budget: 

460720130 Jeugdhulp: Zorg in Natura 

460720131 Jeugdhulp: vrij gevestigden 

460720141 Jeugdhulp: overige uitgaven 

 

Dekking:  

Onttrekking Egalisatiereserve Sociaal Domein 

 

 

 

-/- € 187 

  -/- €   67 

-/- € 110 

 

 

€ 364 

Totaal budgetbeslag (t.l.v. algemene middelen): €  0 

Uitvoering: 
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Programmanr.: 6 Portefeuillehouder: wethouder A.T. van Rijnberk 

 

Voorstel 

nr: 06 

Taakveldnr.: 603  

604 

605 

Taakveld: Inkomensregelingen, Begeleide participatie en Arbeidsparticipatie 

Sub-taakveld: diversen 

Aanleiding / toelichting: 

De Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) heeft de Najaarsnota 2017 toegezonden. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Afspraak is de ramingen in de begroting gelijke tred te laten houden met de door IASZ afgegeven 

ramingen. Tevens worden de effecten uit de Voorjaarsnota 2017 verwerkt. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Door onderstaande aanpassingen te verwerken in de begroting 2017, sluit deze weer aan op de begroting 

van IASZ. 

 

Effecten: 

De wijzigingen hebben per saldo een positief effect van € 309.930 op de begroting 2017. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt door de verhoging van de specifieke doeluitkering van het rijk voor 

inkomensvoorzieningen. 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

 

Budget: 

WSW + Re-integratie 

Inkomensvoorzieningen 

BBZ en minimabeleid 

Apparaatskosten 

 

Dekking:  

Rijksbijdragen WSW + Re-integratie 

Rijksbijdragen + derden Inkomensvoorzieningen 

BBZ en minimabeleid Integratie-uitkering WTCG 

 

 

  -/- €   28 

       € 100   

       €     7 

       €   23 

 

 

   €   12 

      € 181 

     €   15 

 

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen): 

 

  € 310 

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Najaarsnota 2017 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging. 
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Programmanr.: Div Portefeuillehouder:  wethouder N.A.L. Heijink 

   wethouder R.W. Kruijswijk 

   wethouder A.T. van Rijnberk 

 

Voorstel 

nr: 07 

Taakveldnr.: Div. 

Taakveld: Div. 

Sub-taakveld: Div. 

Aanleiding / toelichting: 

In de begroting 2017 staan diverse posten die geactualiseerd dienen te worden. 

 

Probleem-en doelstelling: 

Er zijn diverse wijzigingen, o.a. bijdrage GRIT, huuropbrengsten, aanleg bushaltes, vergoeding abri’s, 
facilitaire zaken, verschuiving personeelslasten, verschuiving tussen taakvelden, toeristenbelasting, niet 

geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven, vrijval budgetten groen t.b.v. begroting 2018 en ISV 

subsidie Provincie NH. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Aanpassingen doorvoeren in de begroting 2017. 

 

Effecten: 

a. Bijdrage GRIT              €  15 incidenteel 

b. Huuropbrengsten strand            €  15 incidenteel 
c. Aanleg nieuwe bushaltes + subsidie provincie NH         €    0 incidenteel 
d. Vergoeding reclame exploitatie abri’s en europanels         €  13 structureel 
e. Hogere lasten facilitaire zaken       -/- €  68 structureel 
f. Verschuiving personeelslasten van programma 8 naar 3         €    0 structureel 
g. Verschuivingen tussen taakvelden programma 6 Sociaal Domein       €    0 structureel 

h. Verhoging opbrengst toeristenbelasting          € 200 ged.struc. 
i. Niet geraamde lasten/baten straatwerk nutsbedrijven         €    0 incidenteel 
j. Vrijval budgetten groen t.b.v. begroting 2018          €  47 incidenteel 
k. ISV subsidie provincie NH t.b.v. Stichting behoud Lucia Klooster       €    0 incidenteel 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

Budget: 

a. 400401247 bijdrage GRIT 

c. 420100140 aanleg nieuwe bushaltes 

e. 400400950 koffievoorziening 

schoonhouden diverse gebouwen 

f. 480200110/430200110 personeelslasten 

g. 460100144/460200240 samenkracht burgerparticipatie/wijkteams 

460100265/460710135 samenkracht burgerparticipatie/maatwerkdienstverlening 18+ 

i. 420100149 straatwerk nutsbedrijven 

j. 450700242/450700245 onderhoud plantsoenen en vervangen laanbomen 

k. 480300150 subsidie Stichting behoud Lucia Klooster 

 

Dekking:  

b. 850700310 huuropbrengsten strand 

c. 820100160 subsidie provincie NH aanleg bushaltes 

d. 820100123 vergoeding reclame exploitatie abri’s en europanels 

 

€   15 

-/- €   43 

-/- €   15 

-/- €   53 

0 

0 

0 

-/- € 220 

€   47 

-/- €   25 

 

 

€   15 

€   43 

€   13 
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Programmanr.: Div Portefeuillehouder:  wethouder N.A.L. Heijink 

   wethouder R.W. Kruijswijk 

   wethouder A.T. van Rijnberk 

 

Voorstel 

nr: 07 

Taakveldnr.: Div. 

Taakveld: Div. 

Sub-taakveld: Div. 

h. 830400120 toeristenbelasting 

i. 820100110 terug ontvangst kosten straatwerk nutsbedrijven 

k. 880300125 subsidie provincie NH Stichting behoud Lucia Klooster 

€ 200 

€ 220 

€   25 

 

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen): € 222 

Uitvoering: 

Na vaststelling van de Najaarsnota 2017 worden de mutaties verwerkt in een begrotingswijziging. 

 

 

Toelichting: 

a. De raming van de bijdrage aan het GRIT is eenmalig € 14.640 te hoog en wordt 
gecorrigeerd. 

b. De huuropbrengsten strand zijn € 15.000 hoger dan de raming en wordt positief bijgesteld. 
c. In september is busvervoerder Connexion gestart met het rijden van een nieuwe 

dienstregeling. Onderdeel daarvan is een nieuwe buslijn van Vogelenzang via Bennebroek 

naar Heemstede. Om de nieuwe buslijn effectief te kunnen gebruiken moeten er twee 

bushaltes worden gemaakt op de Zwarteweg in Bennebroek. De kosten bedragen € 43.050 
en worden gesubsidieerd door de provincie Noord Holland. Per saldo budgettair neutraal. 

d. Er is met Exterion Media een overeenkomst gesloten inzake reclame exploitatie abri’s en 
europanels. Dit levert structurele inkomsten op van € 13.500. In de meerjarenbegroting 
2018-2021 is hiermee rekening gehouden. 

e. Facilitaire Zaken.  

De post koffievoorziening is structureel te laag en dient met € 15.000 te worden verhoogd. 
Er is een nieuw schoonmaakcontract met Paswerk afgesloten. De budgetten voor 

schoonhouden gebouwen (gemeentehuis, werf, centraal servicepunt Bennebroek, aula 

begraafplaats en muziekschool) zijn te laag en moeten bijgesteld worden. Dit levert per 

saldo een nadeel op van € 52.650.  
In de meerjarenbegroting 2018-2021 is met deze verhogingen rekening gehouden. 

f. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2020 zijn abusievelijk de 

personeelslasten (€ 257.539) op programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en 
stedelijke vernieuwing begroot i.p.v. programma 3 Economie. Dit wordt nu gecorrigeerd. In 

de meerjarenbegroting 2018-2021 is hiermee rekening gehouden. 

g. Binnen het sociaal domein vindt er een verschuiving van budgetten plaats van taakveld 

Samenkracht en burgerparticipatie naar taakvelden Wijkteams en Maatwerkdienstverlening 

18+. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal. 

h. De raming van de opbrengst toeristenbelasting blijft achter bij de werkelijke opbrengsten. 

Dit wordt veroorzaakt door extra inkomsten uit 2016 van € 117.000 wat ook doorwerkt 
naar 2017. De post wordt met € 200.000 positief bijgesteld. In de meerjarenbegroting 
2018-2021 is grotendeels hiermee rekening gehouden. 

i. In de begroting is geen post opgenomen voor straatwerk nutsbedrijven, zowel geen lasten 

als baten. Er worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk nadat 

nutsbedrijven hun leidingen hebben vervangen/aangepast. Het werk fluctueert per jaar en 
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is daarom niet begroot. Om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag 

van € 220.000 budgettair geraamd voor 2017. 

j. Bij de begroting 2018 worden twee nieuwe voorstellen aangeboden voor vervangen 

laanbomen Vogelenzangseweg ad € 37.000 en plantsoenrenovatie Het Rottegat in 

Bennebroek voor € 10.000. De dekking wordt gevonden door de budgetten in 2017 met 
deze bedragen af te ramen en vrij te laten vallen ten gunste van het rekeningresultaat 

2017 zodat ze in 2018 opnieuw beschikbaar gesteld kunnen worden. Met deze mutatie 

wordt dit geeffectueerd. 

k. Op 22 juli 2014 heeft de provincie Noord-Holland een subsidie ISV (Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing) van € 123.416 toegekend ten behoeve van de verbouwing van het 

Sint Luciaklooster te Bennebroek tot 17 woningen. In 2014 is 80% als voorschot aan de 

gemeente overgemaakt en doorbetaald aan de stichting tot behoud van het Sint 

Luciaklooster Bennebroek. Het project is opgeleverd en de subsidiebijdrage is door de 

provincie definitief vastgesteld op € 123.416. De laatste 20%, zijnde € 24.683, is 
overgemaakt aan de gemeente en doorbetaald aan de stichting. Om 

begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen, wordt een bedrag van € 24.683 budgettair 

geraamd voor 2017. 
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Programmanr.: 6 Portefeuillehouder: wethouder A.T. van Rijnberk 

 

Voorstel 

nr: 08 

Taakveldnr.: 606 / 

6071 

Taakveld: Maatwerkvoorziening / Maatwerkdienstverlening 18 plus  

Sub-taakveld: 6060.01 Maatwerkvoorziening (WMO) / 6071.01 Maatwerkdienstverlening 18 

plus 

Aanleiding / toelichting: 

Naar aanleiding van de feitelijke bestedingen in het eerste halfjaar van 2017 en, op basis hiervan, een 

actualisering van de raming van de uitgaven over geheel 2017 is het wenselijk de raming van een aantal 

Wmo-budgetten bij te stellen. Het betreft zowel maatwerkdienstverlening als –voorzieningen.  

  

Probleem- en doelstelling: 

1. Bij ‘kosten huishoudelijke ondersteuning is vermoedelijk sprake van een onderschrijding van  

€ 272.000. Het huidige budget bedraagt € 1.084.345; 
2. Bij ‘kosten collectief vervoer’ is vermoedelijk sprake van een onderschrijding van € 130.000. Het 

huidige budget bedraagt € 493.000; 
3. Bij ‘kosten begeleiding groep en individueel’ is vermoedelijk sprake van een overschrijding van  

€ 59.000. Het huidige budget bedraagt € 850.831; 
4. Bij ‘kosten rolstoelen’ is vermoedelijk sprake van een onderschrijding van € 81.000. Het huidige 

budget bedraagt € 227.000; 
5. Bij ‘kosten woonvoorzieningen’ is vermoedelijk sprake van een onderschrijding van € 67.000. Het 

huidige budget bedraagt € 227.000.  
 

Hoewel pas bij het opmaken van de jaarrekening 2017 (in het voorjaar 2018) de werkelijke lasten bekend 

is het verstandig in budgettair opzicht rekening te houden met de aangegeven onder- en overschrijdingen.   

 

Zie het halfjaarverslag Sociaal Domein 2017 voor meer informatie. 

 

Oplossingen en voorstel: 

Per saldo kan sprake zijn van een onderschrijding van afgerond € 491.000. Voorgesteld wordt de 

betreffende budgetten af en bij te ramen als onder probleem- en doelstelling aangegeven. 

Post 3 (begeleiding) heeft een relatie met de per 1 januari 2015 gevormde Egalisatiereserve Sociaal 

Domein. Uit deze reserve vindt een onttrekking van eveneens € 59.000 plaats. 
De overige posten betreffen Wmo-voorzieningen die al vóór 2015 bestonden. Deze zg. ‘oude’ Wmo-

voorzieningen hebben geen relatie met de Egalisatiereserve Sociaal Domein. De af te ramen bedragen 

komen ten gunste van de algemene middelen. Per saldo gaat het om een bedrag van € 550.000. 

Effecten: 

 

 Budget   

(x € 1.000) 

Consequenties (financiële en personele): 2017 

 

Budget: 

460710131/132 Huishoudelijke ondersteuning 

460710133 Collectief vervoer 

460710135/136 Begeleiding 

460600130 Rolstoelen 

460600132 Woonvoorzieningen 

 

Dekking:  

Onttrekking Egalisatiereserve Sociaal Domein 

 

 

 

€ 272 

€ 130 

-/- €   59 

€   81 

€   67 

 

 

€   59 

Totaal budgetbeslag (t.g.v. algemene middelen): € 550 

Uitvoering: 

 

 


