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10 - Algemene vraag

Vraag
Hoe verhoudt de tabel van vertraging in tijd zich tot de tabel van het
budget? Met andere woorden: is de vertraging in tijd meegewogen in de
vraag of we binnen budget zijn gebleven?

Antwoord
GS lid
Bij de vraag of we binnen budget zijn gebleven is de vertraging in de tijd niet meegewogen. De jaarstukken 2020 doen Strijk
namelijk verslag van de realisatie (in geld) ten opzichte van het toegekende budget in 2020.

42

SGP

Van den Dikkenberg

FAC

Jaarrekening

-

10 - Algemene vraag

Verschillende indicatoren kunnen nog niet exact beschreven worden. Hier Voor indicatoren hechten we er aan neutrale vrijelijk beschikbare gegevensbronnen te gebruiken. Daardoor zijn we
is dan n.n.b. ingevuld. Kunnen we op een bepaald moment alsnog over
vaak afhankelijk van derden voor de gegevens. In de komende P&C stukken waar we over de indicatoren rapporteren
deze indicatoren worden bijgepraat, inclusief duiding?
zullen we de informatie als die beschikbaar is aanvullen en van een duiding voorzien zodat het gesprek hierover met
PS kan plaatsvinden.

Strijk
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10 - Algemene vraag

Werkdruk bij het subsidieloket was reden voor onderbesteding in 2020.
Welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat dit in 2021
opnieuw zo zal zijn?

De werkdruk in het subsidieloket is in 2020 mede ontstaan door de extra werkzaamheden die uitgevoerd moesten
worden vanwege het thuiswerken en de extra subsidieregelingen naar aanleiding van de coronacrisis. Voor 2021 gaat
het subsidieloket tijdelijk extra capaciteit aantrekken om de werkvoorraad af te handelen.

Strijk
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10 - Algemene vraag

2,2 miljoen voor personele zaken en organisatieontwikkeling zijn niet
volledig ingezet. Wordt deze post doorgeschoven naar 2021?

Voor een deel van het overschot, namelijk € 442.000 voor het POB-budget, is het voorstel gedaan om dit alsnog in
2021 ter beschikking te stellen.

Strijk

