Sociale Dienst Oost Achterhoek
Nota Algemeen Bestuur

Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 4

AB / 22-12-2016

Datum nota: 7 december 2016

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage Sociale Dienst Oost Achterhoek 2016
Advies:
1.
2.
3.
4.
5.

De Tweede bestuursrapportage 2016 voor kennisgeving aannemen
Instemmen met de derde begrotingswijziging 2016 en de eerste begrotingswijziging 2017
Een krediet van € 57.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van kantoormeubilair
Een krediet van € 30.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van ICT voorzieningen
Besluiten om bij de jaarrekening de restantbudgetten voor eenmalige kosten ICT en externe ondersteuning
vennootschapsbelasting over te hevelen naar 2017

Behandeld door: O. van den Engh

Niet openbaar
Openbaar (met directe publicatie)
Openbaar (met uitgestelde publicatie)

Collegiaal overleg gepleegd met:
Kritische termijn voor besluitvorming.
Nee

Financiële consequenties:
Ja, diverse budgetten worden bijgesteld

Manager mevrouw drs. A.J.M. Gildhuis:
Akkoord
Bespreken

Aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet
bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk)
negatieve advies:
Ja
Nee
N.v.t.

Voor behandeling naar Algemeen Bestuur:
Ja,
Datum behandeling Algemeen Bestuur:
22-12-2016

De geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar Voor behandeling naar Gemeenteraad:
verwachting bedenkingen hebben tegen het advies, zijn op
Nee
grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
gehoord:
Datum behandeling Gemeenteraad:
Ja
Nee
N.v.t.
Paraaf griffie:
Communicatie via:
Persbericht
Anders, nl.
N.v.t.

Bijlagen:

Secretaris
J. Harmsen

Weth.
J.B. Boer

Akkoord

Besluit: het besluit staat vermeld op pagina 2
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BESLUIT
Behoort bij nota onder nummer : 4

AB / 22-12-2016

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage Sociale Dienst Oost Achterhoek 2016
Datum nota: 7 december 2015
Behandeld door: O. van den Engh

Datum besluit door Algemeen Bestuur:
22 december 2016
Besluit:
1.
2.
3.
4.
5.

De Tweede bestuursrapportage 2016 voor kennisgeving aannemen
Instemmen met de derde begrotingswijziging 2016 en de eerste begrotingswijziging 2017
Een krediet van € 57.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van kantoormeubilair
Een krediet van € 30.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van ICT voorzieningen
Besluiten om bij de jaarrekening de restantbudgetten voor eenmalige kosten ICT en externe ondersteuning
vennootschapsbelasting over te hevelen naar 2017

Overwegingen Algemeen Bestuur indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies :
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Nota aan het A.B. Sociale Dienst
Behoort bij nota onder nummer : 4

AB / 22-12-2016

Inleiding:
Door de organisatie is de Tweede bestuursrapportage 2016 samengesteld.
De Tweede bestuursrapportage 2016 is op 29 september 2016 vastgesteld door het Dagelijks bestuur.
Daarna is de Tweede bestuursrapportage verzonden aan de gemeenteraden om hun in de gelegenheid te stellen om
een zienswijze te geven
Advies:
1. De Tweede bestuursrapportage 2016 voor kennisgeving aannemen
2. Instemmen met de derde begrotingswijziging 2016 en de eerste begrotingswijziging 2017
3. Een krediet van € 57.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van kantoormeubilair
4. Een krediet van € 30.000 (incl. BTW) voor de aanschaf van ICT voorzieningen
5. Besluiten om bij de jaarrekening de restantbudgetten voor eenmalige kosten ICT en externe ondersteuning
vennootschapsbelasting over te hevelen naar 2017
Argumenten:
De belangrijkste ontwikkelingen zijn gemeld in de Tweede bestuursrapportage 2016. In de samenvatting op
bladzijden 10 en 11 zijn de voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet. Dit zijn tevens de
begrotingswijzigingen voor 2016 en 2017.
De projecten Compas en Competensys zijn nog in uitvoering. Dit geldt ook voor het “project” externe ondersteuning
Vennootschapsbelasting. Deze activiteiten worden dit jaar nog niet afgerond. Daarom wordt u gevraagd te besluiten
om bij de jaarrekening de restantbudgetten voor deze projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Voordeel
van dit besluit is dat de restantbudgetten dan geen deel uitmaken van het jaarrekeningresultaat 2016.
Ten behoeve van de nieuwe medewerkers zijn bureaus en bureaustoelen aangeschaft. Volgens ons verordening
moeten we aanschaffingen van meer dan € 10.000 activeren en afschrijven. We spreken dan over een krediet en
voor een krediet is een besluit van het Algemeen Bestuur nodig. In de kostenopzet voor de WSW taken is hier
rekening mee gehouden.
Noot: Eerder dit jaar zijn, passend binnen de bedrijfsvoeringsbudgetten 2016, al bureaus vervangen omdat dat voor
medewerkers noodzakelijk was. Echter omdat dit gelijksoortige kosten in hetzelfde dienstjaar zijn moeten deze kosten
nu ook als investering aangemerkt worden op grond van het BBV. Dit leidt daardoor tot een overschrijding van het
krediet, tenzij het bestuur bereid is om in afwijking van de Tweede Bestuursrapportage een hoger krediet beschikbaar
te stellen, zodat ook deze kosten binnen het krediet passen.
Ten behoeve van de nieuwe medewerkers zijn ook beeldschermen en computers (/Wise) aangeschaft. Deze kosten
gaan ook de grens van € 10.000 te boven waardoor hiervoor een krediet beschikbaar gesteld moet worden.
.

Betrokkenenparagraaf:
De gemeenteraden hebben het recht hun zienswijze te geven, voordat het Algemeen Bestuur instemt met de Tweede
bestuursrapportage 2016.
Van alle drie de gemeenten is ambtelijk bericht ontvangen dat de gemeenten zeer waarschijnlijk geen zienswijze
gaan uitbrengen.
Advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
n.v.t.
Scenario’s (indien gewenst/mogelijk):
n.v.t.

Financiële paragraaf:
In de samenvatting zijn de voorgestelde budgetaanpassingen op een rij gezet.
De eerste begrotingswijziging 2016 betrof de tweede bestuursrapportage 2015
De tweede begrotingswijziging 2016 betrof de eerste bestuursrapportage 2016
Eventuele opmerkingen/eventuele vervolgprocedure:
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