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Voorstellen                  

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 2021 bijstelling 2022 bijstelling 2023 bijstelling 2024 bijstelling 2025 bijstelling 

structureel 

Budget dumpen 

drugsafval 

Budget dumpen drugsafval overboeken van programma 

04 Milieu naar programma 01 bestuur en veiligheid 

L 530.455 0 0 0 0 0 

B 150.000 0 0 0 0 0 

Bijstelling PS budgetten 

2021 en audiovisuele 

installatie Statenzaal 

Door het Presidium is 15 maart ingestemd met de 

bijstelling van de begroting voor de PS budgetten. Per 

saldo leidt deze bijstelling tot een verhoging van € 60.000 

voor 2021.  

Tevens is besloten om vanaf 1 juli 2021 een jaarlijks 

structureel € 175.000 van het PS budget over te hevelen 

naar de facilitaire dienstverlening die zorg draagt voor 

streaming live-uitzendingen en VOD-casts.  

L -25.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 

         
 

Totaal lasten voorstellen programma 01 
 

505.455 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 
 

Totaal baten voorstellen programma 01 
 

150.000 0 0 0 0 0 
         

Overhevelingen 

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 2021 bijstelling 2022 bijstelling 2023 bijstelling 2024 bijstelling 2025 bijstelling 

structureel 

Overheveling 

bestuursakkoordmiddelen 

Veiligheid 

Overheveling van de bestuursakkoordmiddelen veiligheid. 

De realisatie voor de uitvoering van de bestuursopdracht 

veiligheid (PS 14/20) is na vaststelling in juni 2020 

achtergebleven ten opzichte van verwachting bij het 

opstellen van de bestuursopdracht in januari. Door middel 

van de overheveling blijven de middelen in komende 

jaren beschikbaar voor de uitvoering van de 

bestuursopdracht veiligheid.  

L 261.447 261.447 261.447 0 0 0 

Overheveling 

Brabantstad 

De administratie voor het samenwerkingsverband 

Brabantstad wordt gevoerd door Provincie Noord-

Brabant. De middelen worden door de partners ingelegd 

en zijn bestemd voor dit samenwerkingsverband. 

Voorgesteld wordt om de resterende middelen van € 

277.506 over te hevelen naar 2021. 

L 277.506 0 0 0 0 0 

Overheveling 

doeluitkering weerbaar 

bestuur kleine 

gemeenten 

Bij de decembercirculaire hebben we van het Rijk een 

uitkering beschikbaar gesteld gekregen voor 2021 van € 

41.667 voor de aanpak voor een weerbaar bestuur en om 

een weerbare organisatie aan te jagen in de middelgrote 

en kleinere gemeenten. De middelen zijn ontvangen in 

2020, door de overheveling zijn de middelen beschikbaar 

voor de inzet in 2021. 

L 41.667 0 0 0 0 0 

         
 

Totaal lasten overhevelingen programma 01  
 

580.620 261.447 261.447 0 0 0 
 

Totaal baten overhevelingen programma 01 
 

0 0 0 0 0 0 
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Administratief technische bijstellingen  

       

         

Onderwerp Toelichting L/B bijstelling 2021 bijstelling 2022 bijstelling 2023 bijstelling 2024 bijstelling 2025 bijstelling 

structureel 

Toerekening 

organisatiekosten 

Op basis van de ureninzet van personeel zijn de 

organisatiekosten toegerekend. 

L 813.799 0 0 0 0 0 

Overboeking budget 

regie handhaving 

Budget regie op handhaving wordt overgeboekt van 

programma Bestuur en veiligheid naar programma Natuur 

en milieu 

L -20.058 0 0 0 0 0 

         
 

Totaal lasten administratief technische bijstellingen 

programma 01 

 
793.741 0 0 0 0 0 

 
Totaal baten administratief technische bijstellingen 

programma 01 

 
0 0 0 0 0 0 

         
         
 

Totaal lasten bijstellingen programma 01 
 

1.879.816 86.447 86.447 -175.000 -175.000 -175.000 
 

Totaal baten bijstellingen programma 01 
 

150.000 0 0 0 0 0 

 


