
Beantwoording aanvullende technische vragen Jaarstukken 2020 

n.a.v. technisch beraad 29 juni 
 

Dinsdag 29 juni is, tijdens het technisch beraad, de beantwoording van de technische vragen (d.d. 28 

juni in de dagmail aan uw raad toegezonden) besproken. Uit deze bespreking kwamen een drietal 

hoofdvragen naar voren, die in dit document voor uw raad worden beantwoord. 

1. Wat is de totale bezuinigingsopgave. Welk deel hiervan heeft betrekking op de 

bedrijfsvoering? en wat is het onderdeel personele bezuiniging hierin? 

 

Antwoord vraag 1: De totale bezuinigingsopgave (2020) bedraagt bijna 12,9 miljoen euro. Het 

aandeel bedrijfsvoering hierin is 3 miljoen euro (en loopt op naar ruim 4,1 miljoen euro in 2024).  

Hierbij dient te worden opgemerkt dat daarbovenop een bezuiniging van 0,5 miljoen is vastgesteld 

op het sociaal domein, die is geclassificeerd onder de uitvoeringsbudgetten, maar in de kern vooral 

personele / bedrijfsvoeringaspecten betreft. Tot slot dient te worden vermeld dat de aanvullende 

bezuinigingsopgave o.b.v. rapport Berenschot (0,4 miljoen) vanaf 2022 loopt. Onderstaande tabel 

geeft het samenvattende totaaloverzicht.  

 

2. Vraag mbt pagina 12 uit de beantwoording van 28 juni i.r.t. NPG : Er staat in het antwoord 

100 miljoen Regio NPG. Daaronder staat 2 keer 50 miljoen Regio NPG. Is deze 2 x 50 miljoen 

een onderverdeling van de 100 miljoen? of is dit cumulatief (100+50+50 en daarmee in totaal 

200 miljoen Regio NPG)? 

 

Antwoord vraag 2: Het betreft hier een onderverdeling van in totaal 100 miljoen Regio NPG 

 

 

 

 



3. Vraag mbt pagina 13 uit de beantwoording van 28 juni i.r.t. NPG : 

a. Vanuit trekkingsrechten NPG is 1% (950k) beschikbaar voor lokale agenda. 

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in aanvraag van 880k. Wat is de reden dat de 70k 

niet is aangevraagd? C.q. wat is daarmee gebeurd? 

b. Wat is het gemiddelde uurtarief van mensen die aan NPG werken? C.q. wat is de 

hoeveelheid uren die is besteed aan NPG? Deze vraag komt voort uit de tabel waarin 

is opgenomen dat 880.000 euro is uitgegeven aan NPG. 
 

Antwoord vraag 3a. De begroting die is opgesteld voor de ontwikkeling van de lokale agenda NPG 

resulteerde in een som van € 880.000, zie de tabel in onze eerste beantwoording. Het is geen gebruik 

dat we meer aanvragen dan nodig is. Overigens betekent dit niet dat de € 70.000 weg is. De € 70.000 

is nog steeds beschikbaar binnen onze trekkingsrechten. 

 

Antwoord vraag 3b. De € 880.000 bestaat niet alleen uit kosten die zijn gemaakt op basis van een 

uurtarief. Waar het uurtarieven betreft (totaal € 730.000) moet daarbij onderscheid worden gemaakt 

in de uurtarieven van externen en die van onze eigen organisatie. De uurtarieven van de externen 

varieerden van € 105 tot € 162.  

Over 2019 en 2020 is in totaal aan externen op uurtarief € 538.000 betaald, voor 4400 uur 

(gemiddeld € 122 /uur).  De uurtarieven van onze eigen organisatie (verschillend per functie en 

inschaling) bedroegen gemiddeld € 105. Het aantal uren dat door de eigen organisatie is ingezet 

bedraagt 1277 in 2020 en 570 in 2019. Totaal 1847 =  € 192.000 

De totale ureninzet op basis van uurtarieven is 4400 + 1847= 6247 

Ook aan de kosten (€150.000) die geen directe koppeling hebben met uurtarieven is uiteraard arbeid 

(en daarmee ureninzet) verbonden. Het is plausibel om hier zo’n 1500 uur aan te koppelen.  

Een totale ureninzet van grofweg 7750 uur (6-7 fte) m.b.t. NPG is daarmee een vrij nauwkeurige 

benadering.  


