
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 6 Bedrijfsvoering 
Onderwerp :  I 10  Capaciteit 
 

 

Toelichting: 
Voor wat betreft het capaciteitsbudget blijkt uit analyse van tussentijdse cijfers dat er voor 
2021 een overschrijding ontstaat bij het capaciteitsbudget - we gaan daar hieronder op in en 
noemen ook drie beheersmaatregelen. Deze overschrijding is deels veroorzaakt doordat we 
nu in het jaar van uitvoering van het bestuursakkoord zitten waardoor er extra inzet nodig is. 
Deze extra inzet kan gedekt worden door dit jaar te beschikken over het beschikbare budget 
in de reserve capaciteitsbudget ad. € 463.000.  
 
Daarnaast zien we dat we capaciteit inzetten op verschillende onderwerpen waarvoor 
onvoldoende capaciteit is aangevraagd, bijvoorbeeld omdat projecten nog in de ontwikkel-
/voorbereidingsfase zitten; of omdat projecten vertragen, waardoor capaciteit over een 
langere periode noodzakelijk is; of omdat het gezamenlijk uitvoeren van projecten in de 
voorfase tijd kost die nog niet met elkaar verrekend kan worden. Het gaat hier dan om 
onderwerpen/projecten zoals de (vertraagde invoering) Omgevingswet, Nationale 
omgevingsvisie, Blauwe omgevingsvisie, overbrugging OV concessie vanwege corona, 
schadeclaim corona voor OV en cultuur, waddenveren en Holwerd aan Zee. Het totale effect 
van deze overschrijding bedraagt € 1,2 miljoen. 
 
Beheersmaatregel: Besloten is om voortaan capaciteit aan te vragen met een 
voorbereidingsbudget zodra een onderwerp buiten het bestuursakkoord in beeld is of een 
actualiteit aan de orde is, zodat bewuster gestuurd kan worden op de gewenste inzet en 
beleidsvoorbereiding. Bij het vaststellen van een beleidsbrief/startnotitie/of 
uitvoeringsprogramma zal, voor zover voorzienbaar, de totale vereiste capaciteit inzichtelijk 
gemaakt worden en verantwoording worden afgelegd over de voorbereidingskosten. 
 
Een andere oorzaak van de overschrijding zijn de hogere inhuur tarieven. Door krapte op de 
arbeidsmarkt zijn de inhuurtarieven dit jaar fors gestegen; het gaat om een stijging van ca. 
10%. Dit speelt over de hele organisatie maar met name bij de infraprojecten. Het totale 
effect van deze overschrijding is geraamd op € 1,3 mln. 
 
Beheersmaatregel: Bij onveranderd beleid voorzien wij ook in 2022, 2023 en de jaren 
daaropvolgend de effecten van de krapte op de arbeidsmarkt en de impact daarvan op 
inhuurkosten. De opdrachten aan de dienst vanuit zowel de rijksoverheid als politieke 
wensen vanuit PS (bijvoorbeeld natuur, veenweide en stikstof) blijven onveranderd hoog. 
Hoger dan aanvankelijk bij het vaststellen van het SPP-kader is voorzien. Wij willen in Q1 het 
SPP-kader evalueren en zonodig met een aangepast voorstel komen om tijdig te kunnen 
anticiperen op de behoefte van de politiek enerzijds en arbeidsmarktontwikkelingen 
anderzijds. 
 
We werken in de organisatie met pools van waaruit mensen werken aan de opgaven. In 
deze pools zitten ca. 300 personen, waaronder ook personen die vanuit oude regelingen 
veel verlof hebben opgespaard om zo eerder met pensioen te kunnen. Hiermee is 
onvoldoende rekening gehouden bij de inzet van het capaciteitsbudget. De raming van deze 
overschrijding bedraagt € 0,5 mln. 
 



Beheersmaatregel: Vanaf 2022 zullen wij bij de inzet van capaciteit rekening houden met 
deze kostenpost. Daarnaast zullen wij bij het kopen van verlof door medewerkers, om 
daarmee eerder met pensioen te kunnen gaan, het bijbehorende salarisbedrag toevoegen 
aan het capaciteitsbudget zodat een deel van deze kosten opgevangen kan worden. 
 

 
 

Voorstel: 
Voorgesteld wordt om het capaciteitsbudget tijdelijk te verhogen met € 3.462.800 en dit 
enerzijds te dekking uit de vrijval vanuit de reserve Capaciteit 2019-2023 ad € 462.800 en 
anderzijds het restant ad € 3.000.000 beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

6 Bedrijfsvoering – 
capaciteitsbudget tijdelijk 

3.462.800     

 Begrotingssaldo -3.000.000     

 Totaal lasten 462.800 0 0 0 0 

Baten 

 Reserve capaciteitsbud-
get 
Beschikking over reserve 

 
 

462.800 

    

 Totaal baten 462.800 0 0 0 0 

 
Reserves 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Reserve capaciteitsbud-
get 
Beschikking over reserve 

 
 

462.800 

    

 Totaal lasten 462.800 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

  


