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Incidenteel 

 

Investeringsbedrag    

Afschrijvingstermijn   

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -    

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -    

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -    

Overige) exploitatielasten 50 50   

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

    

Te dekken 50 50   

-  

Algemene toelichting 

Om met voldoende kwaliteit en kwantiteit aan de 
doelstellingen van het Programma Bedrijfsvoering te 
kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat Team 
Bedrijfsbureau afdeling Middelen haar formatie structureel 
uitbreidt met: 

 36 uur bedrijfseconomisch advies (€ 75.000) 
 



Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

De werkdruk is hoog. Er zijn veel ontwikkelingen in de 
diverse afdelingen. Ook de herindeling vraagt de komende 
jaren extra aandacht. Er is een restantbedrag € 25.000) 
nog beschikbaar vanuit een andere functie (adviseur 
financiën). Dat betekent dat er € 50.000 extra benodigd is. 
 
Het bedrag is incidenteel (2020 en 2021), omdat medio 
2021 duidelijk wordt wat de formatie bedrijfseconomisch 
advies voor de nieuwe gemeente Landerd/Uden moet gaan 
worden. 
 
Motivatie: 

 In het verleden(2010 t/m 2016) zijn (a.g.v. de 
bezuinigingen) de uren van diverse functies 
teruggebracht. 

 In de frontoffice zijn veel (nieuwe) projecten 
lopende, ontwikkelingen gaande (zowel op het 
gebied van het sociale domein, omgevingswet, 
veiligheid). De backoffice krijgt daardoor 
dientengevolge ook meer vraag om 
ondersteuning/begeleiding te faciliteren. 

 
Inzet 36 uur (vooralsnog): 

 10 uur voor afdeling Publiekszaken 
 10 uur voor afdeling Middelen 
 8 uur afdeling MD (projectbasis) 
 8 uur algemeen Middelen (concerncontroll) 

 
Om de ambities vanuit het coalitieprogramma “Bruisend 
Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!” waar te maken, 
de ontwikkeling van het netwerk van voorzieningen gaat 

starten, het project ICT Landerd/Uden wil optimaliseren en 
ook de ontwikkeling m.b.t. de herindeling met de 
gemeente Landerd met voldoende kwaliteit/kwantiteit wil 
bemensen is een extra formatie nodig. 

 

 


