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Samenvatting
De eerste begrotingswijziging 2021 Duo+ komt grotendeels voort uit autonome
ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming. Daarnaast is er een aantal overige
ontwikkelingen binnen de budgetten die effect hebben op de programma’s. Deze
begrotingswijziging bevat geen nieuw beleid. Zoals afgesproken loopt nieuw beleid via de
P&C-cycli van de DUO-gemeenten. In deze begrotingswijziging zijn ontwikkelingen
meegenomen die ook opgenomen worden in de begrotingen van de DUO-gemeenten.
De autonome ontwikkelingen betreft het bijstellen van salarissen conform de CAO’s.
Vanuit eerdere besluitvorming betreft het hier structurele doorwerking van de tweede
begrotingswijziging Duo+ 2020 . De gevolgen van de wijziging van de verdeelsystematiek
bij staf en bedrijfsvoering waren nog niet structureel verwerkt in de begroting 2021 Duo+
en dat is met deze wijziging alsnog gedaan. Vanuit overige ontwikkelingen opgenomen in
de begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten gaat het om de volgende zaken:
a. Omzetten Maatwerk naar bijdrage Sociaal Domein.
b. AVG, borgen informatieveiligheid.
c. Structurele borging archief, en incidentele proceskosten.
d. Doorwerking Corona naar 2021.
De in de eerste begrotingswijziging Duo+ 2021 opgevoerde kosten zijn reeds verwerkt in
de begroting 2021 van Ouder-Amstel. Er zijn daarmee geen extra kosten die ten laste van
de begroting komen. De eerste wijziging van de begroting Duo+ 2021 geeft geen
aanleiding tot een zienswijze door de raad.

Wat is de juridische grondslag?
Op grond van de GR Duo+ artikel 20 lid 3 worden begrotingswijzigingen naar college en
raden gezonden in verband met zienswijze.
Op grond van de gemeenschappelijke regeling en de nota verbonden partijen en het
raadsbesluit tot indeling van de verbonden partijen, is sturingsregime 3 van toepassing
op Duo+. Dit betekent dat de begroting(swijzigingen) voor een zienswijze aan de raad
worden aangeboden.

Wat is de voorgeschiedenis?
In mei 2020 is de begroting Duo+ voor zienswijze voorgelegd aan de raad. Dit heeft niet
verder geleid tot zienswijzen. Begin juli 2020 heeft het bestuur Duo+ de begroting
vastgesteld.

Waarom dit raadsvoorstel?
De eerste begrotingswijziging 2021 Duo+ komt grotendeels voort uit autonome
ontwikkelingen en of eerdere besluitvorming. Daarnaast is er een aantal overige
ontwikkelingen binnen de budgetten die effect hebben op de programma’s. Deze
begrotingswijziging bevat geen nieuw beleid. Zoals afgesproken loopt nieuw beleid via de
P&C-cycli van de DUO-gemeenten. Indien nieuw beleid effect heeft voor de begroting van
Duo+ wordt dit effect daarna meegenomen binnen de P&C-cyclus van Duo+. In deze
begrotingswijziging zijn ontwikkelingen meegenomen die ook opgenomen worden in de
begrotingen van de DUO-gemeenten. De autonome ontwikkelingen betreft het bijstellen
van salarissen conform de CAO’s
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Vanuit eerdere besluitvorming betreft het hier structurele doorwerking van de tweede
begrotingswijziging Duo+ 2020. De gevolgen van de wijziging van de verdeelsystematiek
bij staf en bedrijfsvoering was nog niet structureel verwerkt in de begroting 2021 Duo+
en dat is met deze wijziging alsnog gedaan. Vanuit overige ontwikkelingen opgenomen in
de begrotingen 2021 van de DUO-gemeenten gaat het om de volgende zaken:
a. Omzetten Maatwerk naar bijdrage Sociaal Domein.
b. AVG, borgen informatieveiligheid.
c. Structurele borging archief, en incidentele proceskosten.
d. Doorwerking Corona naar 2021.

Wat gaan we doen?
De begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wat is het maatschappelijke effect?
n.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De begrotingswijziging geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Deze 1e begrotingswijziging 2021 van DUO+ geeft aan dat in 2021 in totaliteit
€9.281.000 zal worden doorbelast aan Ouder-Amstel. De mutaties welke betrekking
hebben op de begroting 2021 e.v. Ouder-Amstel zijn reeds vastgesteld in de 1e burap
2020. Er zijn daarmee geen extra kosten die ten laste van de begroting komen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De uitkomst van de zienswijze zal aan het bestuur van Duo+ worden gecommuniceerd en
worden betrokken bij de uiteindelijke besluitvorming door het bestuur Duo+.

Wat is het vervolg?
Duo+ wordt op de hoogte gesteld van het besluit van de raad.

Hoe monitoren en evalueren we?
P&C-documenten worden volgende nota verbonden partijen altijd aan de raad
voorgelegd.
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