
Addendum bestuursrapportage 2022 Werkzaak Rivierenland 

Aanleiding voor de wijziging 
In de tabel van nieuwe kredieten is het krediet voor zonnepanelen meegenomen. De aanvraag voor 
dit krediet was echter al meegenomen in de bestuursrapportage 2021. Daarnaast zijn in de bedragen 
van een aantal kredieten ten onrechte de exploitatiebijdragen meegenomen. Deze aanpassingen zijn 
in onderstaande tabellen verwerkt. 
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In de concept bestuursrapportage wordt middels dit addendum de tabel op pagina 32 vervangen 
door: 
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Daarnaast wordt onder de tabel de volgende tekst toegevoegd: 
 
Realisatie Leerlab 
In de bestuursrapportage 2021 is een krediet beschikbaar gesteld van 582.00 euro. Door stijgende 
bouwkosten is het budget voor het Leerlab niet toereikend. Om die reden is een aanvullend krediet 
nodig van 150.000 euro. 
 
Implementatie ERP 
In de ontwikkel- en productiehallen zijn veel mensen vanuit de doelgroep werkzaam. Van oudsher 
veel mensen vanuit de SW en in toenemende mate ook mensen vanuit de Participatiewet. De inkoop, 
productie, planning en logistiek zijn op dit moment niet in een geïntegreerd systeem ondergebracht. 
Dat is wel noodzakelijk om voor werkgevers en gemeenten noodzakelijke informatie te genereren en 
om te kunnen voldoen aan de rechtmatigheidseisen die onze omgeving stelt. Hiertoe is een nieuw 
ERP-systeem nodig. Het hiervoor benodigde krediet is 222.600 euro. 
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In de concept bestuursrapportage wordt middels dit addendum de volgende tabel op pagina 35 
vervangen door: 
 

 

Nieuwe kredieten
Bedrag

Extra krediet realisatie leerlab 150.000     
Implementatie ERP 222.600     
Totaal 372.600     

Overzicht lopende en nieuwe kredieten
Krediet Boekwaarde 1/1 Uitgaven Restantkrediet Besluit Afschr.termijn

Realisatie leerlab 732.000     35.853                    99.700     596.447               Berap 2021/Berap 2022 40 jaar
Vervanging dak 678.000     22.765                    88.580     566.655               Berap 2021/AB 161221 30 jaar
Plaatsen zonnepanelen 361.500     361.500               Berap 2021 20 jaar
Telefonie 100.000     11.540                    88.460                 Berap 2019 5 jaar
Vervanging hardware 400.000     222.207                  177.793               Begroting 2020 5 jaar
Voorbereidingskrediet ERP 33.000       33.000                 Berap 2021 5 jaar
Implementatie ERP 222.600     222.600               Berap 2022 5 jaar
Totaal 2.527.100 292.365 188.280 2.046.455


