ERRATUM Programmabegroting 2018
In de ontwerp-Programmabegroting (versie 13 oktober) is een aantal foutjes/onvolkomenheden geslopen, die via dit erratum gecorrigeerd worden. Het betreft:

1. Pagina 9
Financiële begroting
Beleidsinvestering digitalisering 2020 staat in de tabel op -190, dit moet -180 zijn (zoals ook blijkt uit pagina 10, punt 12 en pagina 76).

2. Pagina 35
Speerpunt Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels uitgesteld naar 1 januari 2021. Dit betekent dat in de regel ‘planning’ het jaartal ‘2018’ in beide
gevallen niet meer van toepassing is op het genoemde PvA. De tekst wordt als volgt:

Planning

november 2017: PvA Omgevingsvisie
2018: Spoorboekje voor de reis naar de Omgevingswet
2018: Opstellen Omgevingsvisie
PvA Digitalisering Omgevingswet
PvA Omgevingsplan
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2021. Voor een groot deel van de
werkzaamheden heeft dit geen gevolgen. Voor de PvA’s voor digitalisering en Omgevingsplan wordt gekeken naar een
herplanning.
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3. Pagina 66
6.3 Verbonden partijen, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Bedragen waren niet ingevuld:
Financieel belang

De bijdrage 2018 is begroot op € 3,4 mln voor het deel brandweer en rampenbestrijding, en €
0,7 mln voor het deel volksgezondheid/GGD.

4. Pagina 67
6.3 Verbonden partijen, Coöperatie Parkeerservice UA
Datum contracteinde onjuist vermeld

Contracteinde

Het lidmaatschap van de coöperatie duurt doorgaans 5 jaar en loopt tot 31-12-2021.
Tussentijdse uittreding is mogelijk, er is dan sprake van een nader te berekenen vergoeding
van de beheerskosten voor ParkeerService..

5. Pagina 70
6.3 Verbonden partijen, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Onderstaande regels waren niet ingevuld:
De raad heeft gevraagd om evaluatie van de aangepaste starterslening sinds februari dit jaar.
Dit komt in januari 2018 naar de raad.
Ontwikkelingen &
beleidsvoornemens 2018

Inzet zal zijn dat we de starterslening continueren, gezien de vraag vanuit de samenleving,
met name gericht op starters die willen kopen.
De duurzaamheidslening bestaande bouw zal ook doorgaan in 2018. De garantstelling WsB
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loopt verder af, vanwege het aflossingsschema, ons aandeel wordt hier dus steeds kleiner in.
Op basis van maximaal 30 nieuwe startersleningen is na aftrek van gelden die revolverend
Voor 2018 verwachte eigen &
vreemd vermogen en begrote terugvloeien door aflossingen, additioneel een budget van maximaal € 200.000 nodig.
financiële resultaat
Verwachting is dat voor duurzaamheidslening geen aanvullend budget benodigd is.

In de volgende regel waren de cijfers niet ingevuld:

Financieel belang

Het saldo van de uitstaande leningen is naar verwachting per eind 2017 totaal € 3,77 miljoen
voor Starters- en Duurzaamheidsleningen, waarvan ruim € 3,19 miljoen voor circa 315
startersleningen.
Garantstelling van € 0,925 miljoen voor Woningstichting Barneveld (stand september 2017)

6. Pagina 81
Bijlage 5, Kerngegevens en indicatoren
Unieke ontvangers vangnetvoorziening Jeugd, raming 2018: 1.000, moet zijn 1.400.
Kerngegevens

Werkelijk 2016

Raming 2017

Raming 2018

Unieke ontvangers vangnetvoorziening Jeugd

1.060

1.700

1.400

Ter toelichting: In de maandrapportage van september wordt nog uitgegaan van een aantal unieke ontvangers vangnetvoorziening Jeugd van 1.700.
Met ingang van 2018 vindt een administratieve correctie plaats waardoor een zuiverder beeld ontstaat van het aantal unieke ontvangers. Zo zijn er nu nog
DBC’s (diagnose behandel combinaties) geregistreerd, die bij de aanbieders zijn beëindigd en in ons systeem per 31-12-2017 worden beëindigd.
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