
Onderbestedingen per economische categorie- Raad

Lastenkant gemiddelde afwijking 2008 t/m 2012 (> € 5.000)

omschrijving kostensoort grtbk omschrijving grootboek gem afwijking inleveren toelichting

Personeel van derden 4002000 Bestuursondersteuning B&W  €            6,270  €              7,000 Geen uitgaven op geweest afgelopen jaren.

Abonnementen boekwerken 5002000 Alg kosten facilitaire zaken  €            5,527  €              5,500 structurele overcapaciteit, inleveren.

Aankoop verbruiksgoederen 4560010 Openbaar groen  €            5,458  €              5,500 structurele overcapaciteit, inleveren.

Onderhoud onroerende zaken 4210010 Verharde wegen buiten de kom  €          70,068  €            35,000 structurele overcapaciteit, gelet op eerdere bezuinigingen nu 50% 

aframen

Telefoonkosten 5002000 Alg kosten facilitaire zaken  €            8,444  €              8,500 structurele overcapaciteit, inleveren.

Advieskosten 4140010 APV/Politiezaken  €          15,681  €            15,500 Betreffen kosten voor veiligheidsprojecten en bijdragen voor politie 

en inhuur stadswachten.

4721000 afvalverwijdering  €            5,000  €              5,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

4723000 milieubeleid  €          10,000  €            10,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

4723020 milieuvergunningen  €          10,000  €            10,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

4822030 bouwvergunningen  €          10,000  €            10,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

4822040 handh. bouw/woningtoezicht  €          10,000  €            10,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

4822040 handh. bouw/woningtoezicht  €            3,000  €              3,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

4822050 sloopverg. en meldingen  €               500  €                 500 structurele overcapaciteit, inleveren.

Vergoedingen krachtens de Wmo 4622000 Huish verzorging (Wmo)  €          20,995  €            21,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

Persoongebonden budget Wmo 4622000 WMO hulp bij huishouden  €            7,088  €              7,000 structurele overcapaciteit, inleveren.

 €        188,032  €          153,500 

Batenkant gemiddelde afwijking 2008 t/m 2012 (> € 5.000)

omschrijving kostensoort grtbk omschrijving grootboek  gem afwijking  te ramen bate toelichting

Huren 4630100 Jeugdbeleid  €            9,584  €              9,500 Betreft huur Pniel door Landstede. Ramen

Leges en rechten 4004000 Baten akten  €          16,769  €            15,000 Betreffen m.n.leges voor huwelijken. Staan geen rijksafdrachten 

tegenover dus 100% op te voeren als bate. Lasten al geraamd 

(m.n. personeel)

4004100 Baten documenten/uittreksels  €          33,526  €            15,000 Tegenover deze structureel hogere opbrengst staan wel 

rijksafdrachten. Deze rijksafdrachten betreffen ong. 50% vd 

opbrengsten. Eigen lasten (mn personeel) zitten al in de 

begroting.

4140010 APV/Politiezaken  €            5,238  €              5,000 Betreft opbrengsten APV vergunningen. Ramen

4823000 Baten bouwvergunningen  €        120,884  €            50,000 Na de forse aframing vorig jaar geeft 2013 alweer een voordeel. 

Voorstel € 50.000 structureel bijramen.

Overige baten 4003200 Vastgoed informatievoorziening  €          11,551  €              7,500 Betreffen periodieke betalingen van GBKN voor geografische 

gegevens.

4006000 Bestuursondersteuning raad  €          12,259  €              8,000 Bijdrage in accountantskosten door grondbedrijf.

 €        209,810  €          110,000 

Totaal 263,500€      


