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Memo 

Aan : Gemeenteraad 

Van : Rian Hamers 

Afdeling : Interne ondersteuning 

Datum : dinsdag 11 juni 2019 

Onderwerp : Aanvullende technische vraag raadslid Jos Verbeek 7 juni 2019 

 

Vragen: 

Dank voor je mail met daarin de beantwoording van mijn vragen. Het antwoord op mijn 

onderstaande in rood aangegeven vraag is mij niet duidelijk. Er wordt gesproken over ramingen 

enzovoorts, maar mijn vraag gaat niet over ramingen, maar over de daadwerkelijke uitgaven. De 

daadwerkelijke uitgaven zijn in 2018 met € 327.353 gestegen ten opzichte van de daadwerkelijke 

uitgaven in 2017. 1) Mijn simpele vraag is, wat zijn de uitgaven in 2017, wat zijn de uitgaven in 2018, 

en het verschil hiertussen is de stijging van de kosten van € 327.353. Dan kunnen we zien waardoor 

de stijging van € 327.353 wordt veroorzaakt. 

  

Dan wil ik naar aanleiding van onderstaand antwoord nog een aanvullende vraag stellen. Er wordt 

gesproken van een hogere, geraamde, doorbelasting van eigen personeelskosten, ad € 129.000, aan 

de post volksgezondheid. 2) Mijn vraag is hoe deze doorbelasting wordt bepaald, is dit op basis van 

urenregistratie, wat is de oorzaak van deze extra doorbelasting, en 3) onder welke post in de 

jaarrekening werden deze personeelskosten in de voorgaande jaarrekening verwerkt? 

 

Antwoord vraag 1: 

41000 VOLKSGEZONDHEID       

6136 openbare gezondheidszorg 

2017 2018 
Verschil 

2017/2018 

4045 overige uitgaven 8.495,13 35.237,76 26.742,63 

4202 bijdrage Gemeenschappelijke 
Regelingen 

238.991,51 262.608,73 23.617,22 

4299 Activiteitensubsidies 4.086,00 4.144,00 58,00 

4395 personeelslasten beleid 30.408,80 12.241,07 -18.167,73 

4399 Overige uitgaven beleid 2.691,74 501,27 -2.190,47 

  284.673,18 314.732,83   

6137 jeugdgezondheidszorg       

4202 bijdrage Gemeenschappelijke 
Regelingen 

496.501,22 552.165,82 55.664,60 

4220 kapitaallasten 3.783,48 3.783,48 -  

4395 personeelslasten beleid 6.986,31 110.768,09 103.781,78 

4399 Overige uitgaven beleid 618,02 4.535,90 3.917,88 

  507.889,03 671.253,29   

6288 Centrum Jeugd en Gezin (jgz)       

4045 overige uitgaven 27.420,61 35.648,41 8.227,80 

4172 huur applicaties   6.934,52 6.934,52 

4202 bijdrage Gemeenschappelijke 
Regelingen 

46.201,50 137.827,86 91.626,36 

4395 personeelslasten beleid 5.026,61 32.642,85 27.616,24 

4399 Overige uitgaven beleid 444,08 1.336,70 892,62 
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  79.092,80 214.390,34   

6382 AED       

4055 onderhoud 6.165,26 2.097,55 -4.067,71 

4220 kapitaallasten -  2.697,36 2.697,36 

  6.165,26 4.794,91   

Totalen 41000 VOLKSGEZONDHEID 877.820,27 1.205.171,37 327.351,10 

 

 

Antwoord vraag 2: 

De doorbelasting wordt bepaald aan de hand van een bij de begroting opgestelde urenverdeling. Bij 

de jaarrekening wordt in overleg met het afdelingshoofd nog wel gekeken of deze verdeling 

ongewijzigd toegepast kan worden of dat er nog aanpassingen moeten plaatsvinden.  In 2017 zijn 

844 uur en in 2018 2861 uur aan volksgezondheid toegerekend. In 2018 is er bij de begroting en 

daaruit volgend ook in de jaarrekening een vermenging geweest van urentoerekening aan jeugdzorg 

en jeugdgezondheidszorg. Hierdoor zijn aanzienlijk te veel uren op het taakveld volksgezondheid 

terechtgekomen, die eigenlijk op jeugdzorg verantwoord hadden moeten worden. Daarnaast is de 

formatie uitgebreid, waardoor specifiek aan gezondheidszorg de tijd kon worden besteed die daar 

ook voor nodig was. 

 

Antwoord vraag 3: 

Voorheen zijn de nu aan gezondheidszorg toegerekende uren op jeugdzorg/wmo verantwoord.   

 

 

 


