
  

   

AMENDEMENT

Raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 12 juli 2018 
Agendapunt 7.  Voorjaarsnota 2018

Onderwerp:  formatie incidenteel beschikbaar voor 2018   
       

Ondergetekenden stellen voor beslispunt 1 als volgt te wijzigen:  

1. De Voorjaarsnota 2018 vast te stellen, waarbij - met uitzondering van de functies “Privacy 
officer AVG” en “Projectleider 2018-2020” - de voorgestelde extra formatie incidenteel voor 
begrotingsjaar 2018 beschikbaar wordt gesteld en niet voor de jaren erna. 
De tabel op pagina 13. conform onderstaand overzicht te wijzigen, en Tabel A. Resultaat 
voorjaarsnota op pagina 3, de tabel Overhead op pagina 28, en Begrotingswijziging nr. 1005 
overeenkomstig bij te stellen, [waarbij het resultaat van de Voorjaarsnota verbetert met 
respectievelijk € 225.200 (2019), € 192.700 (2020), € 160.200 (2021) en € 160.200 (2022)]. 

2018 2019 2020 2021 2022
Informatie analist structureel; dekking 

deels binnen 
samenwerking BLNP

-24.600  -49.200 -49.200 -49.200 -49.200

Privacy officer AVG structureel -20.600 -41.100 -41.100 -41.100 -41.100
ICT-specialist structureel -38.400 -76.800 -76.800 -76.800 -76.800
Medewerker DIM structureel; dekking 

flexibele schil overhead
0 0 0 0 0

Financieel adviseur structureel; dekking 
flexibele schil overhead

0 0 0 0 0

Hospitality Huis van 
Leusden

incidenteel -32.500 -65.000 -32.500

Projectleider 2018-2020 incidenteel; dekking 
grexen/overeenkomsten

0 0 0

BGT/BAG/BOR/strategis
ch adviseur

structureel 0 -34.200 -34.200 -34.200 -34.200

-116.100 -41.100 -41.100 -41.100 -41.100



  

Toelichting:
De voorjaarsnota is bedoeld om afwijkingen van de begroting vast te stellen in de raad die 
voortkomen uit ontwikkelingen binnen die begroting of voortkomen uit wettelijke verplichtingen. 
Nieuwe wensen of nieuwe kaders introduceren via de voorjaarsnota is niet passend daar deze 
thuishoren in de kaderbrief zodat een integrale afweging met andere (nieuwe) beleidspunten kan 
worden gemaakt.
We stellen wel voor om de budgetten voor 2018 beschikbaar te stellen, zodat de bedrijfsvoering 
niet in gevaar komt. 
Het formatieonderdeel ‘Hospitality Huis van Leusden’ is een voorstel voor een  budget van 3 jaar. 
In dit amendement stellen we een startbudget beschikbaar en zien graag via de kaderbrief welk 
budget er maximaal beschikbaar moet komen voor deze cultuurwijziging binnen de organisatie.
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