
                                             Memo

Beantwoording vraag van de SGP-fractie n.a.v. de 
raadscommissievergadering van 3 oktober 2017

Verzonden aan: raad Afzender: het college van burgemeester en 
wethouders
Datum: 4 oktober 2017



Tijdens de raadscommissievergadering van 3 oktober 2017 is er door SGP-fractie een vraag 
gesteld bij de behandeling van de Begroting 2018-2021.

Het betreft de volgende vraag:

Er wordt aangegeven dat (waarschijnlijk vanwege het afronden van projecten) voor € 80.000 aan 
uren niet meer ten laste kan worden gebracht van de grondexploitatie en daarom ten laste moet 
worden gebracht van de begroting. Daartegenover verschuift de externe inhuur juist met € 60.000 
van begroting naar de grondexploitaties. Hoe moeten we deze verschuivingen van per saldo              
€ 20.000 lezen? Als er geen projecten zijn, is er toch ook geen extra inhuur voor nodig?

De beantwoording van deze vraag is als volgt:

In de begroting 2018 is voor het eerst de doorberekening van loonkosten naar de taakvelden gedaan 
zoals de BBV voorschrijft. Ook voor het eerst hebben wij kosten van de flexibele schil doorberekend 
naar de taakvelden.

Voorheen werden deze kosten verzameld op het product HRM (programma 5).

Dat we de komende jaren na afsluiten van Het Groene Woud, Westerwoud, Spoorzone en Amalialaan 
nog één grondexploitatie over houden zorgt voor minder uren toerekening naar grondexploitaties 
(nadeel begroting € 80.000).

Echter bij Hoevelaar wordt vanuit de lijnwerkzaamheden de medewerkster RO voor een groot deel 
ingezet als projectleider Hoevelaar. In de lijn wordt zij vervangen door externe inhuur. Zowel de RO 
medewerkster (deel) als de flexibele inhuur drukken in de nieuwe begroting op RO. 
Gekozen is om de kosten vanuit de flexibele schil (ad. € 60.000) te dekken uit de grondexploitatie en 
de kosten voor de RO medewerkster in de begroting bij RO te laten.

In de praktijk wordt bij het opmaken van de jaarrekening naar de geschreven uren op de 
grondexploitaties gekeken van zowel interne als externe medewerkers die ook in de lijn werken.
Overigens vindt er ook inhuur plaats van medewerkers die direct op de grondexploitaties geschreven 
wordt zoals de projectleider van Het Groene Woud en de planeconoom. 
Het gaat hier dus niet om normale lijnwerkzaamheden.


