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Gemeenteraad West Betuwe
donderdag 29 oktober 2020
Erratum raadsvoorstel Programmabegroting 2021 en West Betuwe Financieel
in Evenwicht

Djuma-kenmerk
In onderstaande erratum zijn twee errata opgenomen die van toepassing zijn op het raadsvoorstel.
Bron
Raadsvoorstel

Bijlage 2 –
Groslijst
bezuinigingen

Onderwerp
In de groslijst hebben we onderscheid
gemaakt tussen structurele
bezuinigingen en incidentele
bezuinigingen. De structurele
bezuinigingen zijn nodig om het
structurele tekort van 4,25 miljoen in
2024 te dichten. De incidentele
bezuinigingen zijn nodig om
1. de tekorten in de jaren 2022 en
2023 op te vangen;
In de groslijst is toegewerkt naar
het sluitend krijgen van 2024.
Daar is de rode lijn getrokken
(zie de leeswijzer in de groslijst).
Met die maatregelen zouden de
jaren 2022 en 2023 níet sluiten.
Daar is in totaal nog € 1,3
miljoen euro voor nodig. Dit kan
gedekt worden door incidentele
besparingen in die jaren te
effectueren.

Aangebrachte correctie
De €1,3 miljoen om de tekorten uit 2022
en 2023 op te vangen dient €2,1 miljoen
(€2,103 miljoen om precies) te zijn.

Bijdragen Veiligheidsregio (14)
Bedragen op blz. 6 matchen niet met
die op blz. 28 m.b.t. de jaren 2022 en
2023. Verschillen resp. €286k en €142k.

In het bezuinigingsvoorstel (14) is
rekening gehouden met een
inverdieneffect. Dat houdt in er niet
direct uitgegaan wordt van een
maximale besparing in 2022 en 2023,
maar pas vanaf 2024.

Dit is onbedoeld verkeerd in
raadsvoorstel opgenomen. Vandaar
deze correctie.

Dit inverdieneffect is niet opgenomen in
de totaaltelling van de groslijst. Hierdoor
werden de opbrengsten in 2022 en 2023
boven de rode lijn onbedoeld te hoog zijn
weergegeven.

29 oktober 2020
Kenmerk
Pagina 2 van 2

Deze correctie heeft verder geen effect
op de rode lijn, aangezien deze
gebaseerd is op het tekort in 2024. In dat
jaar kwam de besparing in de
totaaltelling overeen met het bedrag in
het voorstel (14).
Ook bij het bepalen van het eenmalige
bedrag om de tekorten in 2022 en 2023
op te vangen, was reeds rekening
gehouden met het inverdieneffect. Dus
daarop heeft deze correctie ook geen
effect.

