Nummer
39

Omschrijving ombuiging
Verlagen onderzoeksbudget

Taakveld
Algemene voorzieningen Wmo en
Jeugd

Team
MO

Budget
€ 20.000

Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht
Ja/ Nee

S/I en termijn realiseerbaarheid
S – korte termijn

Wettelijk Portefeuillehouder
Nee
P. Paans / C. Verver

Inhoud
ombuiging

Betrokken ambtenaar
Joey Westenberg

Omvang ombuiging
Ambtelijk opdrachtgever
€ 5.000
Monique Reeuwijk
Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?
Het beschikbare onderzoeksbudget t.b.v. het sociaal domein verlagen van € 20.000 naar € 15.000.
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.
2022: € 5.000
2023: € 5.000
2024: € 5.000
2025: € 5.000

Effect
ombuiging

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?
Er is minder budget beschikbaar om onderzoek uit te laten voeren. Dit betekent dat de lokale ambities beperkt moeten worden ten
aanzien van monitoring.

Effect
personeel

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is:

Reikwijdte
effect

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente:

N.v.t.

Er zijn meerde ombuigingsvoorstellen die betrekking op het sociaal domein. Politiek-bestuurlijk zal mogelijk een oproep komen om de
gevolgen hiervan te gaan monitoren.
Snelheid
herstel in
betere tijden

Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn?
Ja.

Trends en
Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken:
ontwikkelingen
Onderzoek is belangrijk om goed te kunnen monitoren. Hierbij is er politiek-bestuurlijk behoefte tot meer inzicht op de
maatschappelijke meerwaarde van de inzet die gepleegd wordt. Ook is er een bredere roep om meer grip op de kosten te ontwikkelen.
Realisatie

Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren?
Kan direct worden ingeboekt.

