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Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 2 november 2022 

Kenmerk:  

Onderwerp: Erratum programmabegroting 2023-2026 – aanpassing taakveldindeling programma 2 

 
 
Gemeenten leveren periodiek financiële informatie (begroting, jaarrekening, kwartaalcijfers) aan het 
CBS via de zogenoemde Informatie voor Derden (Iv3). De afnemers van deze financiële informatie 
zijn onder meer de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS.  
 
De ministeries van BZK en VWS zijn samen met gemeenten en het CBS gekomen tot een aanpassing 
van de inrichting van de taakvelden in Iv3 voor het jaar 2023. De ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren onderstreepten landelijk gezien het belang van goede data in het sociaal domein. De huidige Iv3 
uitvraag op het gebied van WMO en jeugd is nu vrij grofmazig, waardoor vergelijken lastig is en trends 
moeilijk zijn te ontwaren. Er is daarom een nieuwe instructie gekomen die wij verplicht moeten volgen, 
voor het eerst bij de begroting 2023.  
 
Die nieuwe instructie ontvingen wij pas afgelopen juni. Er waren landelijk gezien de nodige vragen 
over en het heeft veel werk gekost om alles uit te zoeken om te zetten naar de nieuwe indeling. De 
administratieve aanpassingen aan de programmabegroting 2023-2026 van Oude IJsselstreek konden 
daardoor niet tijdig voor de aanlevering aan de raad in september worden doorgevoerd. Op de 
uitlegavond van 3 oktober 2022 over de P&C documenten hebben we u daarover geïnformeerd en 
gaven we aan dat er een erratum op de begroting zou volgen. Het is namelijk noodzakelijk dat de 
nieuwe taakveldindeling, zoals die in onze begroting is opgenomen, door de gemeenteraad wordt 
vastgesteld. 
 
De aanpassingen betreffen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein, alsmede enkele 
verschuivingen van taken binnen deze taakvelden. De vijf taakvelden voor individuele voorzieningen 
WMO en jeugd (6.6 Maatwerkvoorzieningen, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 
Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg 18+, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-) worden 
opgedeeld in negentien taakvelden. 
 
Het betreft louter een herschikking van ramingen over de verschillende (nieuwe) taakvelden binnen 
programma 2. Inhoudelijk verandert er niets en ook het totaal aan baten en lasten en het saldo van 
programma 2 blijven ongewijzigd. 
 
In de bijlage vindt u de aangepaste overzichten, het betreft wijzigingen van de volgende pagina’s van 
de begroting: 
 
 Pagina 36: Overzicht baten en lasten per taakveld Programma 2 
 Pagina 147 Bijlage G: Overzicht geraamde baten en lasten taakvelden (programma 2) 
 Pagina 150 Bijlage H: Verdeling taakvelden over de programma’s 
  


