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Bijstellingen lopende begroting
Wij hebben begrepen dat er vanuit het ministerie inmiddels
meer duidelijkheid is gegeven over de bijdragen die de
gemeenten zullen ontvangen. Voor Renkum zou het om een
niet onaanzienlijk bedrag gaan. Graag een update van de
beschikbare informatie.
Antwoord
Vanuit het ministerie is een rekentool beschikbaar gesteld
aan de hand waarvan de te ontvangen middelen voor het
NPO berekend kunnen worden. Aan deze rekentool kunnen
echter geen rechten ontleend worden omdat de werkelijke
leerlingenaantallen op basis waarvan de bedragen berekend
zijn iets kunnen wijzigen.
De link naar de tool is:
https://www.nponderwijs.nl/gemeenten/documenten/publica
ties/2021/07/22/informatietool-bedragen-per-gemeente
Er is sprake van een overschrijding van het personeelsbudget
van € 200.000,-. U geeft aan dat u stuurt op terugdringing
van dit tekort en dat het niet zeker is dat dit tekort wordt
teruggebracht tot € 0,-.
Welke gevolgen heeft het niet geheel terugdringen van dit
tekort op de verwachte uitgaven voor ziektevervanging in
2002?
En/of zijn deze gevolgen ook meegenomen in het begrote
ziekteverzuimbudget?
Antwoord:
In de prognoses voor 2022 is rekening gehouden met de op
dit moment bekende ziektevervanging. In die zin heeft de
verwachte overschrijding in 2021 geen aanvullende gevolgen
voor 2022.
Voor onze fractie is niet duidelijk of in dit soort situaties de
wachtgeldperiode in principe ongelimiteerd is. Graag een
toelichting.
Antwoord
De wachtgeldperiode kan alleen worden verlengd op basis
van keuring. Bij iedere keuring wordt een inschatting
gegeven van de duur van de arbeidsongeschiktheid.
Terecht spreekt u uw zorg uit over de mogelijke gevolgen
van het ‘snijden ’in de formatie en het ziekteverzuim. Het is
echter voor onze fractie niet duidelijk of u daarmee ook
aangeeft dat de taakstelling mogelijk niet gerealiseerd zal
worden. Graag een toelichting
Antwoord
De taakstelling is begrotingstechnisch meerjarig verwerkt en
dus ook voor 2021 en 2022. We sturen op realisatie van de
taakstelling evenals ‘binnen begroting blijven’ van het
personeelsbudget. Uiteraard is elk jaar de realisatie iets
afwijkend en vaak is onze sturing zodanig dat we binnen pbudget blijven. Voor 2021 voorzien we nu dat dit mogelijk
niet lukt. Uiteraard proberen we de laatste maanden van
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2021 alsnog binnen budget te blijven. Voor 2022 is in de
begroting aangegeven hoe we met p-budget en taakstelling
om willen gaan.
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