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Vraag Antwoord

Hoofdlijnen begroting blz. 4: door het niet indexeren van de zorgkosten vanaf het 
2e begrotingsjaar ontstaat een te optimistisch beeld van de zorgkosten dat 
enigszins wordt gecompenseerd door de indexering van het eerste jaar wel door te 
voeren in latere jaren. Vraag is of vorig jaar deze werkwijze op dezelfde manier 
werd toegepast. Zo niet hoe dan wel?

Ja, deze werkwijze is vorig jaar op gelijke wijze toegepast.

Hoofdlijnen begroting blz. 5 Overzicht met bedragen: waarom is hier een opbrengst 
vanuit de reserve-dorpsvoorzieningen opgenomen?

In de begroting 2019-2022 is besloten het geraamde tekort in het sociaal domein voor 
de jaren 2019 tot en met 2021 incidenteel te dekken uit de reserve dorpsvoorziening. 
Het gaat om een bedrag van € 1,1 miljoen verspreid over de jaren 2019 tot en met 
2021. Voor het jaar 2021 was een bedrag geraamd van € 175.000.

Om een  zuiver  beeld  te  geven van de tekorten in  de begroting  2021-2024 wordt 
voorgesteld de incidentele dekking uit de reserve dorpsvoorziening voor 2021 terug te 
draaien. Dit heeft nadelige consequenties voor begrotingsjaar 2021 van € 175.000. 
De stand van de reserve dorpsvoorzieningen bedraagt per 1 januari 2021 € 145.000. 
In de begroting 2019-2022 was geraamd dat er in 2021 nog € 175.000 beschikbaar 
zou zijn als dekking voor het tekort in het sociaal domein 2021. Bij de overheveling 
van  een  deel  van  de  reserve  dorpsvoorziening  naar  de  reserve  kapitaallasten 
centrumplan is er uiteindelijk een iets groter bedrag naar de reserve kapitaallasten 
centrumplan  gegaan  dan  vooraf  was  geraamd  (aanvullende  kosten  Centrumplan). 
Hierdoor is er in 2021 nog € 145.000 beschikbaar in de reserve dorpsvoorzieningen in 
plaats van € 175.000.

De beschikbare € 145.000 in de reserve dorpsvoorzieningen kan gebruikt worden om 
het tekort in 2021 te verlagen met € 145.000.


