
Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Algemeen bestuur en dienstverlening

Algemeen bestuur en dienstverlening

2022 2023 2024 2025 2026

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen -1 -1 -1 -1 -1
Rechtmatigheid
Doorschuiven Project rechtmatigheid van 2021 naar 2022. -25.000
Infosystemen Burgerzaken
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het afsluiten krediet Cipers en SAP licenties en doorschuiven 
krediet Balie afhandelsysteem. 779 779 -412 -412

actualisering juni 2022 -24.222 778                -413               -413               -1                   

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel

1



Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

2022 2023 2024 2025 2026

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen 125 -4 -4 -4 -4
Brandweerkazerne, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -4.026
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brandweerkazerne verrekend. 4.026
Nevenpost brandweerkazerne, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 16.956
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Nevenpost Brandweerkazerne verrekend. -16.956

-5.217 -5.217 -5.217 -5.217 -5.217

-79.500

15.000

-57.329

-20.409 -7.830

Lokaal veiligheidsbeleid
Verhoging van de bijdrage aan Regio GV voor de uitvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Algemeen Bestuur 
van de Regio heeft hiermee ingestemd in de vergadering van 16 december 2021 (B&W-besluit 21-12-2021). 
Aanpak polarisatie en radicalisering
Doorschuiven budget in verband met in 2021 niet uitgevoerde werkzaamheden, de lasten worden onttrokken 
aan de Egalisatiereserve. 
Aanpassing budget doordat een deel van de ontvangen gelden ten behoeve van trainingen pas in 2022 benut 
kunnen worden.
Pilot aanpak overlast openbare ruimte
Aanpassing budget in verband met diverse personele wisselingen in 2021 ten aanzien van de tijdelijke BOA's, 
waardoor deze niet het gehele jaar in dienst zijn geweest. Restant budget wordt benut in 2022 voor de inzet 
van de tijdelijke BOA's.
Buitengewoon Opsporings Ambtenaren
Aanpassing budget (inclusief doorgeschoven budget 2021) in verband met een auditplicht naar aanleiding van de 
ingang van de Wet Politiegegevens. Eens per 4 jaar moet een externe audit uitgevoerd worden. In 2022 wordt hier 
incidenteel nog een noodzakelijke 0-meting voor uitgevoerd.
Kosten opvang zwerfdieren
Overhevelen budget van stelpost externe onderzoeken naar dierenwelzijn in verband met business case 
Dierenasiel Crailo. (zie Financien en algemene dekkinfsmiddelen) (B&W-besluit 16-12-2021). -521

actualisering juni 2022 -147.851 -5.221            -5.221            -13.051          -5.221            

Omschrijving
-/- = nadeel + = voordeel
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Beheer en inrichting openbare ruimte

Beheer en inrichting openbare ruimte

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen -94 -94 -94 -94 -94
Salarissen TV 2.1 - Verkeer en vervoer
Aanpassing budget in verband met noodzakelijke aanstelling toezichthouder kabels en leidingen. Lasten 
worden gedekt door een stijging in de leges opbrengsten. -68.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Straatwerk tbv nutsbedrijven, leges 
Aanpassing budget in verband met grotere hoeveelheid aanvragen en controle. Additionele middelen worden
ingezet ten behoeve van een toezichthouder kabels en leidingen. 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Herinrichting Bad Vilbelpark
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de financiele afwikkeling activering Bad Vilbelpark. -12.077 -12.077 -12.077 -12.077 -12.077
Infrastructuur, onttrekking voorziening
Onttrekking aan voorziening ten behoeve van de afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark vindt plaats in 2022. 367.558
Busstation, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 10.283
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Busstation verrekend. -10.283
Parkeergarage Keucheniusstraat, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 90.354
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Parkeergarage Keucheniusstraat verrekend. -90.354
Parkeergarage Regentesse, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -108.691
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud parkeergarage Regentesse verrekend. 108.691
Onderhoud bomen
Aanpassing budget in verband met onderzoek vleermuizen welke niet in 2021 afgerond kon worden. De ver-
plichting hiervoor was reeds aangegaan, met als insteek deze in 2021 uit te voeren. -27.915
Vergroenen wijken
Aanpassing budget in verband met niet afgeronde werkzaamheden in 2021. -11.851
Bad Vilbelpark
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de financiele afwikkeling activering Bad Vilbelpark. 4.972 4.972 4.972 4.972 4.972
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Aanpassing kwijtschelding afvalstoffenheffing naar aanleiding van nieuwe hoogte afvalstoffenheffing. 9.000

GAD, inzameling huishoudelijk afval
Conform het collegebesluit over de vergaderbundel van de AB-vergadering nog een wijziging doorvoeren op basis van 
de begrotingswijziging 2022-00a GAD van de Regio. Hiermee is bij de bepaling van de hoogte van de 
afvalstoffenheffing reeds rekening gehouden. (B&W-besluit d.d. 16 december 2022) 78.481 7.901 8.779 4.703 4.703
Afvalstoffenheffing
Aanpassing budget naar aanleiding van definitief vastgestelde tarieven. In deze tarieven is reeds rekening
gehouden met begrotingswijziging 2022-00a GAD van de Regio. -142.712 -10.169 -11.228 -6.303 -6.300
Reinigingsrecht
Aanpassing budget naar aanleiding van definitief vastgestelde tarieven. In deze tarieven is reeds rekening
gehouden met begrotingswijziging 2022-00a GAD van de Regio. 235 608 605 702 702
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Beheer en inrichting openbare ruimte

Beheer en inrichting openbare ruimte

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
Voorziening afvalstoffen
Aanpassing onttrekking voorziening afvalstoffen naar aanleiding van begrotingswijziging GAD en definitief
vastgestelde tarieven. 39.795
Kohier rioolrechten boekjaar
Lagere lasten voor rioolheffing vanwege omzetting huurovereenkomst van Volkstuinenvereniging in erfpacht
(B&W-besluit d.d. 22 maart 2022). 169 225 225 225 225
Begraafplaatsen, groenvoorziening en extern onderzoek
Overheveling budget naar begraafplaatsen, extern onderzoek in verband met de uitvoering van een groot-
schalig onderzoek van het begraafplaatsbeheer. 30.000 20.000 25.000 10.000
Overheveling budget van begraafplaatsen groenvoorziening naar begraafplaatsen, extern onderzoek in 
verband met de uitvoering van een grootschalig onderzoek van het begraafplaatsbeheer. -30.000 -20.000 -25.000 -10.000
Aula Ceintuurbaan onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 5.313
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Ceintuurbaan verrekend. -5.313
Loods Naarderstraat onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 10.030
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Loods Naarderstraat verrekend. -10.030
Aula Naarderstraat onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 1.791
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Aula Naarderstraat verrekend. -1.791
Veegmachine 392
De veegmachine zou oorspronkelijk in 2019 worden verkocht. De verkoop vind echter plaats in 2022. -13.560

actualisering juni 2022 292.001 -8.634            -8.818            -7.872            -7.869            
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur

2022 2023 2024 2025 2026

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen 14.555 4.404 -242 -242 -242
1e Hz Daltonschool, verhuur ruimten
Verlaging inkomsten door lagere verhuurbaten voor 2022  i.v.m. latere ingangsdatum contract met Stichting 
Kinderopvang Huizen. -3.817
Voormalige 1e Huizer Daltonschool, verhuur ruimten
Actualisatie gebruiksvergoeding 2e Montessori in Holleblok 12 op basis van de in 2021 afgesloten gebruiksover-
eenkomst. -1.707 -1.707 -1.707 -1.707 -1.707
Voormalige 1e Huizer Daltonschool, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -70.970
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Huizer Daltonschool verrekend. 70.970

Voormalige Huizer Daltonschool, beheerskostenvergoeding
Actualisatie gebruiksvergoeding 2e Montessori in Holleblok 12 op basis van de in 2021 afgesloten gebruiksover-
eenkomst. 1.904 1.904 1.904 1.904 1.904
Onderhoud gymnastieklokalen
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -284
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen verrekend. 284
Dr. Maria Montessori, kapitaallasten
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van het restant krediet vernieuwbouw Maria 
Montessori. -66 -66 -66 -66 -66
Wissellokalen Albardastraat, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -9.197
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Albardastraat verrekend. 9.197
Tweemaster Koers, kosten nieuwbouw
Doorschuiven budget voor aanleg parkeerplaatsen naar 2022. -15.000
Complex Holleblok, kapitaallasten
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van het restant krediet dakbedekking Holleblok. -49 -49 -49 -49 -49
Erfgooierscollege, kapitaallasten
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van het doorschuiven van het restant bouwkrediet. -398 -398 -398 -398 -398
Flankerend beleid onderwijszorg
De kosten van de onderwijsjeugdarrangementen op de Donnerschool en de Wijngaard worden gedekt uit het
budget Jeugd-dagbesteding (B&W-besluit d.d. 22 maart 2022). -160.695 -160.695 -160.695 -160.695 -160.695
Schoolwoningen, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 80.817
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Schoolwoningen verrekend. -80.817
Sijsjesberg, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -141.826
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Sijsjesberg verrekend. 141.826

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
Sijsjesberg, kapitaallasten
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van het restant krediet modernisering entree 
Sijsjesberg. -584 -584 -584 -584 -584
De Meent, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 338.267
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud  De Meent verrekend. -338.267
De Baat, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 78.575
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud de Baat verrekend. -78.575
Sporthal Wolfskamer, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -56.607
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer verrekend. 56.607
Sportaccommodatie Wolfskamer, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -6.050
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Wolfskamer verrekend. 6.050
Sportaccommodatie Wolfskamer, kapitaallasten
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van aanpassing onderhoudsplanning. 2.133 4.200 6.600
Sportaccommodatie Bestevaer, groot onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -6.050
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud sportaccommodatie Bestevaer verrekend. 6.050
Stadspark onderhoud gebouwen
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 16.801
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouw Stadspark verrekend. -16.801
De Boerderij, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 2.582
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Boerderij verrekend. -2.582
Gemeentetoren, onderhoud
Doorschuiving budget 2021 en Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -29.295 21.530
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentetoren verrekend. 29.295 -21.530
Botterwerf, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -7.226
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Botterwerf verrekend. 7.226
Kinderboerderij onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 2.500
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Kinderboerderij verrekend. -2.500
Volkstuinen, erfpacht
Wijziging huurovereenkomst naar erfpachtovereenkomst. (B&W-besluit d.d. 22 maart 2022) -581 -775 -775 -775 -775
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
Jachthaven, onderhoud
Aanpassing budget in verband met extra onderhoud vingerpieren. Lasten worden gedekt met extra inkomsten
vanuit de ligplaatsen. -5.000
Jachthaven, havengelden ligplaatsen
Aanpassing budget in verband met stijgend aantal ligplaatshouders. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Toiletunits de Pier onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 22
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud toiletunits de Pier verrekend. -22
Gebouwen stranden onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 195
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud gebouwen stranden verrekend. -195
Kustvisie strandpaviljoen
Doorschuiven budget 2021. Het strandpaviljoen is nog niet gerealiseerd. -49.500
Bijdrage stimulering Kunst en Cultuur
Vanwege corona zijn een tweetal ambities uit de cultuurnota (het cultuurplatform en jongeren in aanraking
laten komen met cultuur) vanuit 2021 doorgeschoven naar 2022. De lasten worden onttrokken uit de  
egalisatiereserve. -29.000
Onderhoud/verzekering kunstvoorwerpen
Voor het opstellen van een MJOP gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte en het uitvoeren van
onderhoud is bij de vaststelling van de Cultuurnota 2020-2023 € 25.000 beschikbaar gesteld. Uitvoering zal 
plaatsvinden in 2022. De lasten worden onttrokken uit de egalisatiereserve. -25.000
Bakboord onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 14.855
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Bakboord verrekend. -14.855
Jan van Galenstraat onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 28.748 -1
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jan van Galenstraat verrekend. -28.748 1
Trekkerweg onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -12.908
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trekkerweg verrekend. 12.908
Trompstraat onderhoud
Aanpassing budget door herschikking welzijnslocaties. 49.303
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Trompstraat verrekend. -49.303
Vissersstraat onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 29.061
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Vissersstraat verrekend. -29.061
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
Groot onderhoud speelplaatsen
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 32.000
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud speelplaatsen verrekend. -32.000
Gosepa onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 39.604
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gosepa verrekend. -39.604
Waterstraat 2, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 292
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Waterstraat 2 verrekend. -292
Poolvos onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 4.204
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Poolvos verrekend. -4.204
Incidentele jeugdactiviteiten
Doorschuiven van in 2021 niet bestede corona-middelen die ontvangen zijn om in te zetten voor de jeugd. 
Besteding hiervan vindt in 2022 plaats. -156.975
Stelpost coronabijdrage jeugdwerk
Doorschuiven van in 2021 niet bestede corona-middelen die ontvangen zijn voor compensatie corona.
Besteding hiervan vindt in 2022 plaats. -8.025
Jongerencentrum Connect, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -12.294
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Jongerencentrum Connect verrekend. 12.294
Stelpost coronabijdrage buurthuizen
Betreft het restant van de ontvangen coronamiddelen vanuit het Rijk. Er is door de buurthuizen in 2021 geen
gebruik gemaakt van financiële ondersteuning vanwege kosten die als gevolg van corona zijn gemaakt. Het restant 
komt ter beschikking voor 2022. -31.107
Meentamorfose onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 2.260
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Meentamorfose verrekend. -2.260
Wijkcentrum Holleblok onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 44.915
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Holleblok verrekend. -44.915
Wijkcentrum Vuronger onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 34.350
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Wijkcentrum Vuronger verrekend. -34.350

Trekkerweg, huur gebruikers
Saldoneutrale interne verschuiving van budgetten door herschikking welzijnsaccommodaties op basis van actualisatie 
GGD (Zie ook programma Maatschappelijke ondersteuning). -62.709 -62.709
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Sociale infrastructuur

Sociale infrastructuur

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
WC Draaikom, storting voorziening
Saldoneutrale interne verschuiving budgetten door herschikking welzijnsaccommodaties op basis van actualisatie 
GGD (Zie ook programma Maatschappelijke ondersteuning). 20.653 20.653 20.653 20.653 20.653
WC Draaikom, verhuur
Saldoneutrale interne verschuiving budgetten door herschikking welzijnsaccommodaties op basis van actualisatie 
GGD (Zie ook programma Maatschappelijke ondersteuning). -62.709 -62.709 -62.709
Wijkcentrum Draaikom, nieuwbouw
Verlaging van uitgaven in 2022 doordat een deel van de lasten al in 2021is uitgegeven. 3.692
Noodopvang kinderen (Corona)
Doorschuiven corona-middelen voor tijdelijke voorziening noodopvang kinderen vanwege eventuele nakomende 
kosten vanuit de kinderopvangorganisaties in 2022. -54.525
Algemene uitgaven kinderopvang
Overheveling van budget naar personeelslasten vanwege formatie-uitbreiding voor de uitbreiding van de 
handhavingstaken kinderopvang. 8.333 10.000 10.000 10.000 10.000
De Wipneus onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -363
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Wipneus verrekend. 363
Toethoorn, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -8.627 -52.556
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Toethoorn verrekend. 8.627 52.556
De Kremmerd, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -8.016
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud De Kremmerd verrekend. 8.016
Vrom en Tom, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -28
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Vrom en Tom verrekend. 28

actualisering juni 2022 -550.601 -185.022        -187.535        -185.468        -183.068        
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

2022 2023 2024 2025 2026

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen 184.327 177.596 -9.758 -9.758 -9.758
Onderwijs Achterstanden Beleid Rijk
Doorschuiven van in 2021 niet bestede incidentele corona-middelen die van het Rijk ontvangen zijn voor 
tijdelijke vergoeding van ouderbijdragen, omdat de tijdelijke regling ook in 2022 doorloopt zonder dat we hier
extra voor gecompenseerd worden door het Rijk. -9.229
Subsidie peuterspeelzalen, corona -10.470
Onderwijsvertraging COVID
De middelen die de gemeente ontvangt in het kader van het herstelplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
worden saldo-neutraal in de begroting verwerkt. Deze middelen mogen besteed worden in de schooljaren 
2021-2022 en 2022-2023. De middelen zijn bedoeld voor kinderen/ leerlingen uit Huizen die door corona 
vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren of niet lekker in hun vel zitten. Niet bestede middelen
dienen terugbetaald te worden. (B&W-besluit d.d. 16 november 2021 ) -398.633 -265.557
Onderwijsvertraging COVID Doeluitkering van het Rijk 398.633 265.557
Regionale uitvoering BBZ
Betreft de incidenteel ontvangen coronamiddelen (via mei-circulaire 2021) voor bieden van ondersteuning aan
zelfstandige ondernemers die zich willen heroriënteren. Deze middelen zijn in 2021 nog  niet volledig besteed en 
worden ingezet in 2022. -17.309
Uitvoeringskosten ZOW/ZOM
Betreft doorschuiven niet besteed participatiebudget 2021 naar 2022. In de jaarrekening 2021 is dit bedrag
gestort in de reserve Sociaal Domein en wordt hieruit weer onttrokken. -80.696
Individuele bijzondere bijstand
Betreft het overschot uit 2021 op de incidenteel ontvangen middelen voor uitvoering van de TONK en extra
middelen bijzondere bijstand n.a.v. corona. Het overschot op de TONK bedraagt € 459.661 en op de corona-
middelen € 29.935. Deze middelen worden in 2022 beschikbaar gehouden om in te zetten. -489.596
Intensivering schuldhulpverlening
Betreft het overschot uit 2021 van het rijk ontvangen coronamiddelen voor schuldhulpverlening. Deze middelen 
worden in 2022 beschikbaar gehouden om in te zetten. -86.245
Vroegsignalering
Doorschuiven van uitgaafreservering voor doorverstrekte subsidiegelden vanuit Regio GV voor dak- en
thuisloosheid. Deze middelen worden ingezet voor aanvullende activiteiten in het kader van het aanvullend
plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid. De activiteiten konden niet meer in 2021 plaatsvinden. -21.217
 € 23.920 wordt ingezet voor een budgetcoach voor jongeren via Versa. De activiteiten konden niet meer in 2021 
plaatsvinden. -23.920
Doorschuiven van inkomsten voor doorverstrekte subsidiegelden vanuit Regio GV voor dak- en
thuisloosheid. Deze middelen worden ingezet voor aanvullende activiteiten in het kader van het aanvullend
plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid. De activiteiten konden niet meer in 2021 plaatsvinden. 45.137
WMO, zorgen voor elkaar
Doorschuiven niet bestede deel van het budget om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan uit 2021 
naar 2022. De lasten worden onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. -104.476

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel

10



Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
Verhoogde Asielstroom
Betreft kosten voor telefonische tolken voor vluchtelingen bij huis- en tandartsen en aanschaf integratiegame. 
De kosten worden onttrokken uit de reserve verhoogde asielinstroom. -6.340
Uitvoering Wet Inburgering 2021
Kosten inburgeringstrajecten. De kosten worden gedekt uit de specifieke uitkering Inburgering. -263.118 -130.549 -32.637
Specifieke uitkering Wet inburgering op basis van het voorlopig aantal gehuisveste inburgeraars. 263.118 130.549 32.637
Bijdrageverhoging aan de Regio GV voor contactmanagement inburgering conform regionale begrotings-
wijziging 2022-01. 10.043 10.043 10.043 10.043 10.043
Dekking kan plaatsvinden uit de ontvangen uitvoeringsmiddelen voor de Wet Inburgering. (B&W- besluit d.d. 14 
december 2021). -10.043 -10.043 -10.043 -10.043 -10.043
Toegankelijkheid voorzieningen
Doorschuiven niet bestede deel van het budget voor het toegankelijker maken van de gemeente Huizen uit 
2021 naar 2022. De lasten worden onttrokken aan de egalisatiereserve. -9.700
WMO, inloopfunctie GGZ
Overheveling budget naar kostenplaats Brederode 22-24 ten behoeve van de dekking van de
structurele formatie uitbreiding voor de functie van huismeester interventiewoningen. 
(B&W-voorstel d.d. 21 december 2021) 5.657 5.657 5.657 5.657 5.657
Brederode, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -232
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Brederode verrekend. 232
Brederode 22-24, vaste lasten
Hogere lasten ten gevolge van de structurele formatie uitbreiding voor de functie van huismeester 
interventiewoningen.(B&W-besluit 21 december 2021) -5.657 -5.657 -5.657 -5.657 -5.657
WMO beleidsplan 2019-2022: 
Doorschuiven restantmiddelen uitvoering beleidsplan Sociaal Domein. Deze middelen worden onttrokken
aan de reserve Sociaal Domein.
Langer thuis wonen. -6.135
Deelnemen naar vermogen. 789
Evaluatie bijeenkomsten. -6.000
VGK opgroeien. -1.591
Vangnet en Advies
Verhoging uitgaven ten behoeve van de inzet van lokale professionals voor de aanpak van verward gedrag. -7.380
Inkomsten vanuit de Regio ten behoeve van de inzet van lokale professionals voor de aanpak van verward gedrag. 7.380
Jeugd, dagbesteding
De kosten van een onderwijsjeugdarrangement (OJA) op de Donnerschool en de Wijngaard. Dit betreft een
samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/ of zorg en leerlingen en hun ouders. Er wordt vanuit gegaan
dat met een OJA duurdere hulp wordt voorkomen. De kosten worden gedekt uit het budget Jeugd-dagbeste-
ding (B&W-besluit d.d. 22 maart 2022). 160.695 160.695 160.695 160.695 160.695
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Maatschappelijke ondersteuning

Maatschappelijke ondersteuning

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
GGD, huur/schoonmaak Trekkerweg
Saldoneutrale interne verschuiving budgetten door herschikking welzijnsaccommodaties op basis van actualisatie 
GGD (Zie ook programma Sociale Infrastructuur). 42.056 42.056 42.056 42.056 42.056

actualisering juni 2022 -439.920        380.347         192.993         192.993         192.993         
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

2022 2023 2024 2025 2026

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen -3 -3 -3 -3 -3
Werkhaven, riviercruise en motorcharters
Aanpassing budget in verband met baten door tijdelijke noodopvang in de asielzoekersboot. 9.900

Zaterdagmarkt, installaties / toilet
Betreft lasten voor het plaatsen van een putkast voor elektriciteit, ten behoeve van de aanpassing aan de markt 
vanwege Corona en toekomstige evenementen, ten laste van Onvoorzien. (B&W-besluit 23 februari 2022) -17.250
Administratie/beheer eigendommen
Lagere lasten voor watersysteemheffing vanwege omzetting huurovereenkomst van Volkstuinenvereniging in
erfpacht. (B&W-besluit d.d. 22 maart 2022) 343 458 458 458 458
Administratie/beheer eigendommen
Betreft huuropbrengst vanuit verhuur van 8 m2 grond nabij het busstation te Huizen, ten behoeve van elek-
trische laadvoorzieningen van het streekvervoer. (B&W besluit 8 december 2021 ) -100 -100 -100 -100 -100
Verkoop eigendommen
Doorschuiven budget 2021 ten behoeve van grondoverdracht Van der Brugghenschool. -1.800
Doorschuiven budget 2021 naar 2022. Aanpassingen in het openbaar gebied i.v.m. het project Lieven de Keystraat en 
Huizermaatjes. -17.324
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vecht
Lagere bijdrage aan de OFGV vanwege latere overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten,
wegens uitstel van de invoering van de Omgevingswet van juli 2022 naar januari 2023. 25.830
Subsidie eenvoudige energiemaatregelen
Doorgeschoven budget uit 2021. -29.844
Doorgeschoven uitkering van het rijk uit 2021 29.844
Subsidieregeling woningisolatie (RESM)
Bijstelling budget i.v.m. hogere lasten dan begroot in 2021, door verschuiving van werkzaamheden van 2022 naar 
2021. 3.281
Project energiebesparing bedrijven
Bijstelling budget i.v.m. hogere lasten dan begroot in 2021, door verschuiving van werkzaamheden van 2022 naar 
2021. 18.776
Project energiebesparing bedrijven (RESM)
Aframing ontvangst subsidie. -5.000
Project verduurzaming maatsch.vastgoed
Bijstelling budget i.v.m. hogere lasten dan begroot in 2021, door verschuiving van werkzaamheden van 2022 naar 
2021. De onttrekking uit de egalisatiereserve wordt op basis hiervan aangepast. 11.750
Invoering nieuwe omgevingswet
Bijstelling budget i.v.m. hogere lasten dan begroot in 2021, door verschuiving van werkzaamheden van 2022 naar 
2021. De onttrekking uit de egalisatiereserve wordt op basis hiervan aangepast. 29.540
Grond- en economische zaken
Bijramen van het budget vanwege een structurele toename van gebruik van externe juridische adviezen bij 
grondzaken, diverse advieskosten bij beoogde ontwikkelingen en bestuurlijke wensen voor onderzoek. -43.132 -43.132 -43.132 -43.132 -43.132

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel

13



Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Ruimtelijke en economische ontwikkeling

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
Infosystemen - Wonen en bouwen
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van afsluiten investering BWT MPM koppelingen en doorschuiven
restant krediet BWT MPM. -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -923
Gemeentewoningen, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 3.164 124.845
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewoningen verrekend. -3.164 -124.845
Startersleningen Stimuleringsfonds Vhv
Hogere lasten vanwege nieuwe vaste beheervergoeding vanuit SvN. (B&W-besluit d.d. 25 november 2021) Middelen 
worden overgeboekt vanuit taakveld treasury. -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Woonwagenkamp, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -442
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud woonwagenkamp verrekend. 442
Bouwkundige toetsing
Via de decembercircualaire 2021 gemeentefonds is € 19.471 ter beschikking gesteld voor 2021 voor
invoeringskosten van de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb). De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit
en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Het toegekende budget
zal in 2022 worden ingezet. De nieuwe wet is uitgesteld en treedt naar verwachting in werking op 1 januari 
2023. De Wkb is afhankelijk van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Beiden zullen tegelijk van kracht
worden. -19.471
Oude Haven 1e fase
Lasten aankoop grond (openbare weg) binnen Oude Haven 1e fase ter afronding project.
(B&W besluit 23 september 2021) -11.500
Opbrengst verkoop grond binnen OH 1e fase ter afronding project. 11.500
Baten ter afkoop van monitoring restverontreiniging. 14.000
Baten uit kostenverhaal Bouwrijp maken. 23.133

actualisering juni 2022 33.368 -51.882          -46.882          -46.882          -46.700          
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Financiën en algemene dekkingsmiddelen

2022 2023 2024 2025 2026

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen 38
Kosten effecten
Overboeking van middelen ten behoeve van nieuw ingestelde beheervergoeding van SvN 
(B&W-besluit d.d. 25 november 2021). 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Ontvangen rente uitzettingen > 1 jaar
Herberekening verwachte renteontvangsten. Als gevolg van de gestegen rente kunnen de ramingen naar
boven worden bijgesteld.  De rente voor 10-jaars beleggingen ligt op dit moment op ca 1,75%. De ECB heeft
aangekondigd vanaf het 3e kwartaal 2022 de rente te gaan verhogen. Voor 2023 en volgende jaren wordt
uitgegaan van een rentepercentage van 2%. -68.706 55.322 67.750 143.597 48.046
Dividend aandelenkapitaal
Betreft dividend 2021 van de Bank Nederlandse Gemeenten. Van de nettowinst van de BNG over 2021 wordt 
60% als dividend uitgekeerd. Over 2020 was dit nog een percentage van 50%. De verhoging naar 60% is 
eenmalig. De nettowinst 2021 bedroeg € 236 miljoen zodat € 129 miljoen aan dividend wordt uitbetaald. 
Voor Huizen resulteert dit in een bedrag van € 195.980. Geraamd is € 150.423. Het verschil wordt nu bij-
geraamd. (B&W-besluit d.d. 26 april 2022). 45.557
Algemene uitkering gemeentefonds
Geprognotiseerde mutatie uitkering 2026. Extrapolatie nieuwe jaarschijf. 1.622.271
Algemene uitkering gemeentefonds
Aframen afrondingsverschillen algemene uitkering. 614
Onvoorziene uitgaven
Lasten ten behoeve van het installeren van een putkast voor elektriciteit, ten behoeve van de aanpassing markt 
vanwege corona en toekomstige evenementen. (B&W-besluit 23 februari 2022) 17.250

Stelpost taakstellende bezuiniging
Aframen van de restant stelpost. Dit betreft een administratieve correctie van incidenteel opgenomen middelen. -8.277 -114.643 -128.087

Stelpost loonontwikkeling
Als gevolg van toename van de formatie-omvang is € 5.000 extra benodigd om een loonontwikkeling van 2% te 
kunnen afdekken.  De mutatie 2026 is het gevolg van extrapolatie van jaarschijf 2025. Omdat het hier om structurele 
reserveringen gaat, moet de op te nemen raming voor 2026 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe 
jaarschijf 2026 budget gereserveerd. -5.000 -5.000 -5.000 -446.000
Stelpost prijsontwikkeling
Extrapolatie van jaarschijf 2025 naar 2026. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de 
op te nemen budget voor 2026 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2026 budget
gereserveerd. -655.000
Stelpost externe onderzoeken
Overhevelen budget van stelpost externe onderzoeken naar dierenwelzijn in verband met business case Dierenasiel 
Crailo. (zie programma Openbare orde en veiligheid) (B&W-besluit dd. 16-12-2021) 521

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Financiën en Algemene dekkingsmiddelen

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = nadeel                + = voordeel
Stelpost bevordering personeel
Extrapolatie nieuwe jaarschijf. Omdat het hier om structurele reserveringen gaat, moet de 
op te nemen raming voor 2026 worden verhoogd. Daarmee is ook voor de nieuwe jaarschijf 2026 budget 
gereserveerd. -50.000
Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg
De lagere rijksbijdrage zal (moeten) leiden tot lagere lasten Jeugdzorg. Over de Hervormingsagenda moeten door Rijk 
en VNG nog wel besluiten worden genomen. Niet alle onderwerpen uit de Hervormingsagenda zullen leiden tot 
bezuinigingsopdrachten. Zo zal bijvoorbeeld het mogelijk inperken van de reikwijdte van de Jeugdwet automatisch 
leiden tot lagere lasten. De lagere lasten Jeugdzorg worden vooralsnog verantwoord op de stelpost  totdat er 
duidelijkheid is omtrent de Hervormingsagenda. 618.737
Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg
Extrapolatie nieuwe jaarschijf. Als gevolg van de uitvoering Hervormingsagenda Jeugdzorg zullen de te ontvangen 
rijksmiddelen voor Jeugdzorg sterk dalen. -618.737
Overige algemene baten en lasten
Afrekening suppletie omzetbelasting 2018-2020 met Regio GV. -192.821
Aanvullende suppletieaangifte bij BTW-compensatiefonds 2018-2020 m.b.t. Regio GV. 167.325
OZB woningen/OZB niet-woningen
Ramingen zijn, op basis van de verwachte opbrengsten 2022, geïndexeerd conform uitgangspunten 2023. 
De indexering voor 2023 betekent een trendmatige verhoging van 1,8%. Voor 2024-2026 wordt de OZB 
opbrengst structureel doorgerekend met 2 procent. De nieuwe jaarschijf 2026 geeft een opbrengstverhoging
vanwege extrapolatie van de nieuwe jaarschijf. -19.000 -20.000 -20.000 64.000
OZB niet-woningen eigenaren. 19.000 21.000 23.000 23.000 43.000
OZB niet-woningen gebruikers. 21.000 21.000 22.000 25.000 40.000
Lagere lasten voor OZB vanwege omzetting huurovereenkomst van Volkstuinenvereniging in erfpacht
(B&W-besluit d.d. 22 maart 2022). 69 92 92 92 92
Infosystemen - Belastingen overig
Aanpassing kapitaallasten als gevolg het doorschuiven van het restant krediet Civision Belastingen. -87 -87 -87 -88 -88
Infosystemen Belastingsamenwerking HBL
De migratie van de data van Blaricum en Laren wordt gestart in 2022 in plaats van 2021 omdat eerst iConnect 
geimplementeerd dient te worden. -99.045
Bijdrage van Blaricum en Laren in de migratiekosten. 99.045
Kosten combinota
Overheveling budget portokosten combinota vanaf budget portokosten (Zie Overhead). Deze portokosten
zullen vanaf 2022 op deze kostenplaats worden verantwoord. -6.500 -6.500 -6.500 -6.500 -6.500
Precariorechten
Lagere baten vanwege tijdelijk voortzetten van A0 borden in 1e kwartaal via ESH media omdat de aanbeste-
ding van de A0 borden nog niet is afgerond. (B&W-besluit d.d. 7 december 2021) -10.000

actualisering juni 2022 -4.354            61.550           -30.388          35.628           662.821         
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2022 2023 2024 2025 2026

Onderzoekskosten B&W
In 2021 is het eerste termijn van de factuur inzake het onderzoek BMC doorbelast en het tweede termijn 
wordt in 2022 betaald. Doorschuiving van het restant budget 2021 ten behoeve van de betaling van de 
factuur in 2022. -31.474
Vervanging bij zwangerschap
Vanuit 2021 doorgeschoven UWV ontvangsten inzake zwangerschapsverlof beleidsmedewerker, dit ten
behoeve van de dekking van de verlenging van een tijdelijke dienstverband ter vervanging. -9.185
Centraal budget inhuur personeel
Overhevelen incidenteel budget vanuit Salarissen afd. Maatschappelijke ondersteuning naar Centraal budget
inhuur, ten behoeve van inhuur diversen afdelingen. -192.000 -192.000
Centraal budget inhuur personeel
Overhevelenstructureel budget vanuit het budget Tijdelijke krachten naar het budget Centraal budget inhuur,
ten behoeve van inhuur diversen afdelingen. -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000
Ontwikkeling organisatie
Via de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds is voor 2021 tot en met 2027 extra geld ter beschik-
king gesteld om systeemleren binnen gemeenten te kunnen inrichten zodat de dienstverlening van gemeenten
structureel verbetert. De hier opgevoerde middelen betreft het budget voor 2021, aangezien de december-
circulaire 2021 niet meer in de begroting kon worden verwerkt. De extra middelen voor 2022 t/m 2026 worden 
via de meicirculaire 2022 in de begroting opgenomen. -11.788
Inschakeling tijdelijke krachten
Overhevelenstructureel budget vanuit het budget Tijdelijke krachten naar het budget Centraal budget inhuur,
ten behoeve van inhuur diversen afdelingen. 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Portokosten.  
Overheveling budget voor portokosten combi-nota naar kostenplaats kosten combi-nota (Zie Financiën en 
algemene dekkingsmiddelen). Deze portokosten zullen vanaf 2022 op de kostenplaast kosten combi-nota 
worden verantwoord. 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
Gemeentehuis, onderhoud
Aframen budget wat inmiddels is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Gemeentehuis, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. -6.129 -91.529
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentehuis verrekend. 6.129 91.529
Gemeentehuis, aanpassen werkplekken
Doorschuiven budget ten behoeve van de inrichting van de spreekkamers. Dit zou in 2021 plaatsvinden, 
door vertraging van de verbouwing heeft de inrichting nog niet kunnen plaatsvinden. -4.174
Gemeentehuis, kapitaallasten
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van afsluiten van krediet plaatmeubilair 2018. 429 429 429 429 429
Digitaal Sociaal Plein
Doorschuiven incidenteel budget van 2021 naar 2022. -71.627
Infosystemen - Financiën
Aanpassing kapitaallasten als gevolg het doorschuiven van het restant krediet Civision Middelen. -55 -55 -55 -55 -55

Overhead

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Overhead

2022 2023 2024 2025 2026

Overhead

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel

Infosystemen Personeelszaken
Aanpassing kapitaallasten als gevolg het doorschuiven van het restant krediet EHRM (Motion)systeem. 1 1 1 1 1
Infosystemen Communicatie
Aanpassing kapitaallasten als gevolg het doorschuiven van het restant krediet Website. 6 6 6 6 6
Infosystemen - ICT
Verhoging uitgaven door abonnementskosten anonimiseringssoftware i.v.m. wettelijke verplichting (AVG) tot 
anonimisering van te publiceren en te verstrekken documenten (CMT-besluit d.d. 8 december 2021). -10.032 -10.032 -10.032 -10.032 -10.032
Telefonie, kapitaallasten
Aanpassing van de kapitaallasten als gevolg van aanpassing aan de werkelijke lasten van de investering 
"outsourcing telefooncentrale". 57 57 57 57 57
Huizen Digitaal
Overhevelen budget voor de eenmalige kosten pilot Datakwaliteit Platform naar Infosysteem Afdeling MO. 11.530
Vanwege de implementatie van een 2-tal koppelingen tussen informatiesystemen die door vertragingen bij 
de leveranciers en door interne capaciteitsprobelemen niet (geheel) in 2021 gerealiseerd zijn en in 2022 zullen
plaatsvinden is het daarvoor benodigde budget ad € 15.000,- doorgeschoven naar 2022. -15.000
Rechtskundige bijstand
Bijramen van het budget vanwege een structurele toename van externe juridische adviezen van de gemeentelijke 
organisatie, als gevolg van bestuurlijke wensen of betrokkenheid bij juridische procedures. -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
Kabinetszaken
Aanvullend budget voor incidentele activiteiten kabinetszaken (B&W-besluit d.d. 11 maart 2022). -3.000

actualisering juni 2021 -352.812 -218.094        -26.094          -26.094          -26.094          
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2022 2023 2024 2025 2026

kostenplaatsen

Omschrijving
-/- = nadeel                + = voordeel

Doorbelasting afdelingskosten / kostenplaatsen -198.947 -181.898 10.102 10.102 10.102
Gemeentewerf, onderhoud
Aanpassing budget door bijstelling onderhoudsplanning. 34.790
De lasten worden via de voorziening groot onderhoud Gemeentewerf verrekend. -34.790
Gemeentewerf, kapitaallasten
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van de verzwaring van de elektra van de warmtepomp. -102 -102 -102 -102 -102
Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
Overhevelen incidenteel budget vanuit Salarissen afd. Maatschappelijke ondersteuning naar Centraal budget
inhuur, ten behoeve van inhuur diversen afdelingen. 192.000 192.000
Salarissen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
Hogere personeelslasten vanwege formatie-uitbreiding voor de uitbreiding van de handhavingstaken kinder-
opvang. Budget wordt overgeheveld uit budget Noodopvang kinderen.  -8.333 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Infosystemen afdeling Maatschappelijke Ondersteuning
Overhevelen budget voor de eenmalige kosten pilot Datakwaliteit Platform vanuit Huizen Digitaal. -11.530
Salarissen afdeling Maatschappelijke Beleid
Betreft doorschuiving van  baten van detacheringsgelden van een beleidsmedewerker van 2021 naar 2022 i.v.m. 
inhuurkosten. 26.912

actualisering juni 2021 -                     -                     -                     -                     -                     
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Reserves

2022 2023 2024 2025 2026

Afschrijvingsreserve Bad Vilbelpark
Storting in de afschrijvingsreserve vanuit de voorziening infrastructuur vindt plaats in 2022 (zie programma
Beheer en inrichting openbare ruimte). -367.558
Aanpassing bijdrage uit de afschrijvingsreserve als gevolg van de financiele afwikkeling van de activering
Bad Vilbelpark (zie programma Beheer en inrichting openbare ruimte). 7.105 7.105 7.105 7.105 7.105
Egalisatiereserve
Onttrekking doorschuiven budget in verband met in 2021 niet uitgevoerde werkzaamheden (zie programma Openbare 
orde en veiligheid). 79.500
Onttrekking voor de uitvoer van ambitie 9 uit de Cultuurnota 2020-2023. (opstellen en uitvoeren MJOP open-
bare kunstwerken) Uitvoering zal plaatsvinden in 2022 (zie programma Sociale infrastructuur). 25.000
Onttrekking voor de uitvoer van ambities 2 en 6 uit de Cultuurnota 2020-2023. (opstellen en uitvoeren MJOP
openbare kunstwerken) Uitvoering zal plaatsvinden in 2022 (zie programma Sociale infrastructuur). 29.000
Doorschuiven onttrekking niet bestede deel van het budget voor het toegankelijker maken van de gemeente Huizen 
uit 2021. (zie programma Maatschappelijke ondersteuning) 9.700
Lagere onttrekking 2022, reeds in 2021 verantwoord project maatschappelijk vastgoed en invoering omgevingswet. 
(zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling) -41.290
Reserves Sociale Infrastructuur
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van het restant krediet Erfgooierscollege. 398 398 398 398 398
Aanpassing kapitaallasten als gevolg van doorschuiven van het restant krediet vernieuwbouw Maria Montessori. 66 66 66 66 66
Reserve verhoogde asielstroom
Onttrekking lasten integratietrajecten vluchtelingen (zie programma Maatschappelijke ondersteuning). 6.340
Reserve Sociaal domein
Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein  voor de  doorgeschoven restantmiddelen uitvoering beleidsplan
Sociaal Domein. De in 2021 niet ingezette middelen zijn bij de jaarrekening 2021 aan de reserve toegevoegd. 
(zie programma Maatschappelijke Ondersteuning). 12.937
Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van de doorgeschoven middelen om eenzaamheid onder 
ouderen tegen te gaan. De in 2021 niet ingezette middelen zijn bij de jaarrekening 2021 aan de reserve
toegevoegd. (zie programma Maatschappelijke ondersteuning). 104.476
Onttrekking van het doorgeschoven participatiebudget 2021 waarvan besteding in 2022 zal plaatsvinden. In 
de jaarrekening 2021 is dit bedrag gestort in de reserve sociaal domein en wordt nu weer onttrokken
(zie programma Maatschappelijke ondersteuning). 80.696
Reserve Milieubeleid
Aframing storting subsidie (zie programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling). 5.000
Aframing onttrekking i.v.m hogere lasten dan begroot 2021. (zie programma Ruimtelijke en economisch
ontwikkeling. -3.281
Verschuiving van 2022 naar 2021, vanwege Project energiebesparing bedrijven (zie programma
Ruimtelijke en economische ontwikkeling). -18.776
Algemene reserve
Afrondingsverschil sluitend maken begroting. -260

actualisering juni 2022 -75.947          12.569           7.569             7.569             7.569             

Omschrijving
-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting
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Bijlage 1 Actualisering juni 2022 Reserves

Reserves

2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving

-/- = storting of lagere onttrekking + = onttrekking of lagere storting

Bruto -1.194.391     -26.178          -112.358        -51.159          586.861         

Reserves -75.947          12.569           7.569             7.569             7.569             

Netto -1.270.338     -13.609          -104.789        -43.590          594.430         

Totaal actualisering
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