
Nummer Omschrijving ombuiging Taakveld Team Betrokken ambtenaar 
85  Budget Inburgering nieuwkomers (oud)  inburgering MO Jesse Westerbeke 
     
Budget Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht S/I en termijn realiseerbaarheid Wettelijk Portefeuillehouder 
€ 135.000 
(2020) 

Ja / Nee  S – korte termijn Ja/ Nee Pieter Paans 

     
   Omvang ombuiging  Ambtelijk opdrachtgever 
  € 35.000  Monique Reeuwijk 
Inhoud 
ombuiging 

Al enkele jaren is bij het oude budget Inburgering nieuwkomers (60061002) sprake van onderuitputting van € 35.000. Voorgesteld 
wordt dit af te ramen. 
 
Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden. 
2022: € 35.000 
2023: € 35.000 
2024: € 35.000 
2025: € 35.000 
 

Effect 
ombuiging 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders? 
 
Door het aframen van dit budget zullen lokale ambities op dit beleidsterrein beperkt gehouden moeten worden. Ook betreft dit het 
meer 'op risico begroten' (zie ook: reikwijdte effect). 
 

Effect 
personeel 

Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: 
 
N.v.t. 
 

Reikwijdte 
effect 

Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: 
 
Deze ombuiging staat los van de 'nieuwe' middelen die verkregen worden voor de nieuwe Wet Inburgering. Onze inzet is om bij deze 
decentralisatie budgetneutraal te werken vanuit de beschikbare rijksmiddelen. Door de fluctuerende instroom van asielmigranten kan 
het zijn dat deze middelen niet altijd toereikend zijn. In die zin is deze ombuiging op oud budget 'op risico begroten'. Genoemde 
fluctuaties zijn in principe autonome tegenvallers. 



 

 
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? 
 
De ombuiging kan relatief eenvoudig teniet gedaan worden door budget op te hogen. 
 

Trends en 
ontwikkelingen 

Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: 
 
Vanaf 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. 
 

Realisatie Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? 
 
Aframen budget via de P&C-cyclus.  
 

 


