
Budgetoverhevelingen
Voorstellen voor budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022
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1 122 Stelposten 157.000€   Nee Het Rijk heeft middelen in de Decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor cruciale jeugdzorg. Zo kunnen aanbieders van 

cruciale jeugdhulp tijdelijke liquiditeitssteun ontvangen, als dit noodzakelijk is om continuïteit van zorg te garanderen. 

2 122 Stelposten 367.000€   Nee Het Rijk heeft middelen in de Decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor de sociale wijkteams om de coördinatie tussen de 

verschillende soorten hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en versterken. Deze actielijn volgt uit het rapport Ongekend 

onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

3 122 Stelposten 180.000€   Nee Het Rijk heeft middelen in de Decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor een robuuster rechtsbeschermingssysteem. Dit 

omvat de versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en 

versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie. Deze actielijn volgt uit het rapport Ongekend onrecht van de POK.

4 122 Stelposten 293.000€   Nee Het Rijk heeft middelen in de Decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld om een impuls te geven aan meer integrale 

dienstverlening bij meervoudige problematiek in het sociaal domein. Deze actielijn volgt uit het rapport Ongekend onrecht van de 

POK.

5 122 Stelposten 254.000€   Nee Het Rijk heeft middelen in de Decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor de versterking van de gecoördineerde aanpak 

voor mensen met meervoudige problematiek op het grensvlak van zorg en veiligheid. Het gaat daarbij onder meer om mensen met 

(hoog) risicovol verward gedrag. De middelen zijn bestemd voor de versterking van de coördinatiefunctie van het Zorg- en 

Veiligheidshuis en het voeren van procesregie op deze doelgroep. Deze actielijn volgt uit het rapport Ongekend onrecht van de POK. 

(Met deze bijdrage richten de gemeenten binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen een landelijk dekkend netwerk in om te zorgen dat 

personen met (verward gedrag en) een hoog veiligheidsrisico een persoonsgerichte aanpak krijgen met passende (beveiligde) zorg en 

begeleiding.) Dit gebeurt middels een decentralisatie-uitkering aan de centrumgemeenten van de veiligheidsregio’s.

6 122 Stelposten 964.689€   Nee Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet via de Decembercirculaire 2020 extra middelen voor re-integratie 

beschikbaar gesteld. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) zet dit budget in binnen de drie geformuleerde ambities (bemiddelen naar 

de arbeidsmarkt, inwoners waardevol maken, begeleiding van inwoners met verminderde arbeidsmarktwaarde). De extra inzet vindt 

plaats in 2021 en 2022. De budgetoverheveling is nodig om de werkzaamheden in 2022 te bekostigen. 

7 122 Stelposten 144.000€   Nee Het Rijk heeft in de Septembercirculaire 2021 middelen ter beschikking gesteld voor het Breed Offensief. Het Breed offensief beoogt 

processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De 

uitvoering van deze taak ligt bij de Sociale Dienst Drechtsteden/Drechtwerk. 

8 122 Stelposten 68.000€  Nee Het Rijk heeft middelen in de Decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor 

het Bouwen (Wkb). Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting deze nieuwe wet in werking. Onder de Wkb zullen private 

kwaliteitsborgers zorgdragen voor het voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die 

overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij, 

zoals registratie en beoordeling van de Wkb-meldingen. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen 

tot de inwerkingtreding van de Wkb op 1 juli 2022 ontvangen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage. Voor Dordrecht is dat € 

68.000. 

9 122 Stelposten 47.000€  Nee Het Rijk heeft middelen in de Decembercirculaire 2021 ter beschikking gesteld voor inburgering. De integratie-uitkering Inburgering 

wordt voor 2021 verhoogd voor de kosten die gemeenten maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe 

inburgeringsstelsel (Veranderopgave Inburgering; VOI). Daarnaast is er een bedrag ter beschikking gesteld voor Einde lening 

inburgeringsplichten. Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds 

inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten zullen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden. De bedragen zullen worden 

ingezet door de GR-Sociaal.

10 122 Stelposten 400.000€   Nee Het Rijk heeft in verband met COVID-19 middelen in de Septembercirculaire € 400.000 ter beschikking gesteld voor het in stand 

houden van de lokale en regionale cultuursector. In het collegevoorstel van 21 december 2021 worden deze middelen als dekking 

opgevoerd voor verlengen van de subsidieregeling cultuur, actief, wendbaar en weerbaar Dordrecht.

11 Stad122 Stelposten 333.000€   Nee Het Rijk heeft in verband met COVID-19 middelen in de Decembercirculaire (aanvullend € 333.000) ter beschikking gesteld voor het 

in stand houden van de lokale en regionale cultuursector Dordrecht.
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12 Stad112 Publieke Dienstverlening 90.000€  Nee Het budget voor de gebruikerskosten Dordtpas (vergoedingen aan de aanbieders van acties) is niet ten volle benut. Voorgesteld wordt 

dit budget over te hevelen naar 2022 en aan te wenden voor extra acties, zodat zowel de Dordtse ondernemers een extra stimulans 

krijgen alsook de pashouders meer profijt hebben van de aanbiedingen.

12 050 Wegen 80.000€  Ja De maatregelen voor gedragsverandering, zoals aangegeven in beleidswens Schone Openbare uit de Kadernota 2020 (zie RIS-dossier 

2410733) werden niet uitgevoerd door de coronamaatregelen. Wij stellen voor om deze niet-bestede middelen over te hevelen naar 

2022 voor de Aanpak zwerfafval zoals toegezegd in Motie M8 Zwerfafval 'Dordtenaren hebben er schoon genoeg van' (zie behandeling 

Kadernota 2022 in raad van 22 juni 2021).

13 051 Groen 60.000€  Nee Het stedelijk groenonderhoud watergangen vindt plaats in een cyclus van drie perioden per jaar in de maanden juni/juli, 

augustus/september en oktober/december. De derde fase is in 2021 uitgevoerd door een nieuwe aannemer die te laat met de 

werkzaamheden is gestart, omdat hij het werk heeft onderschat. Daar komt bij dat door het groeizame weer de rietkragen dikker en 

hoger waren dan normaal en de hoeveelheid slootvuil veel groter was dan voorzien. Hierdoor is de uitvoering vertraagd naar januari 

2022.

14 260 Water 200.000€   Nee De voorbereiding van project 'drijvend groen' bij de Stadswerven duurt langer dan verwacht in verband met getijden waar rekening 

mee gehouden dient te worden. De uitvoering van dit project is daardoor vertraagd naar 2022. Deze uitgaven dienen daarnaast als 

cofinanciering voor de subsidieaanvragen voor Life Tidel Action en het Wobke en Wiebes groeifonds. Voorgesteld wordt om € 200.000 

over te hevelen naar 2022.

15 051 Groen 200.000€   Ja Bij de Kadernota 2020 (zie RIS-dossier 2410733) heeft de raad een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het vergroenen 

van bestaande geluidschermen langs de N3. Rijkswaterstaat heeft in 2020 aangegeven hier pas over na te willen denken na de 

oplevering van de onderhoudswerkzaamheden N3. De oplevering van de N3 staat nu gepland voor februari 2022. 

16 134 Maatschappelijke Ondersteuning 546.849€   Nee De landelijke middelen voor het doorbreken van sociaal isolement, versterken van het mentaal welbevinden en activeren van 

kwetsbare groepen zijn volledig begroot in 2021, terwijl het leeuwendeel in 2022 wordt uitgegeven. We stellen voor om de niet-

bestede middelen conform raadsvoorstel 2021-0079801 over te hevelen naar 2022. 

17 134 Maatschappelijke Ondersteuning 590.081€   Nee We zijn in het derde kwartaal 2021 met het Sociaal Wijkteam in gesprek gegaan over de concretisering van de interventies, de 

voorbereiding op de implementatie en een realistisch tijdspad voor de inzet van de extra landelijke coronamiddelen. We zetten in 

2021 al veel in op preventie en de corona-effecten dalen bij het Sociaal Wijkteam vooral neer in 2022. Dit heeft geleid tot een 

subsidie-aanvraag voor 2022 van onze ketenpartner. Hiermee wordt de capaciteit tijdelijk uitgebreid om de toename van cliënten en 

de complexiteit van vragen het hoofd te bieden. We stellen derhalve voor om de niet-bestede middelen van 2021 conform 

raadsvoorstel 2021-0079801 over te hevelen naar 2022.

18 134 Maatschappelijke Ondersteuning 90.342€  Ja Dordrecht neemt deel aan het landelijke koplopertraject cliëntondersteuning. Zie RIS-dossier 2444658. De hiervoor ontvangen 

middelen worden ingezet voor het verbeteren en vernieuwen van de (onafhankelijke) cliëntondersteuning door (1) het instellen van 

het advies- en meldpunt jeugd Dordrecht, (2) het versterken van het aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in het 

jeugddomein en (3) het creëren van een sluitend en onderling verbonden aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning. De 

uitvoering van activiteiten 2 en 3 loopt door naar 2022, omdat de focus in 2021 met name lag op het -samen met betrokken partners- 

aanscherpen van de visie op onafhankelijke cliëntondersteuning op basis van de huidige kaders alsook het opstellen van een 

communicatieplan en een afwegingskader voor de uitvoering. Zie raadsinformatiebrief met zaaknummer 2021-0172439.

19 169 Deelfonds sociaal domein WMO taken 99.301€  Nee De uitgaven voor mantelzorg zijn lager dan verwacht, omdat met name (1) logeerzorg op een andere wijze werd gefinancierd en de 

aanhoudende coronacrisis grote invloed heeft gehad op de bezettingsgraad en (2) de inzet van de projectleider logeerzorg is 

vertraagd. Ook hebben we verschillende activiteiten en evenementen, gericht op verbinden en ontmoeten, moeten annuleren door de 

coronabeperkingen. Wij stellen voor om de niet-bestede middelen over te hevelen naar 2022. De overgehevelde middelen worden 

ingezet om a) enkele activiteiten, die in het najaar van 2021 geannuleerd moesten worden, alsnog uit te voeren, b) een projectleider 

logeerzorg in te huren om deze gelijknamige voorziening door te ontwikkelen, c) de mantelzorgvakantie alsnog op te kunnen starten 

en d) het uitgestelde onderzoek naar de effectiviteit van het huidige mantelzorgbeleid uit te laten voeren. Zie ook 

raadsinformatiebrief over mantelzorgbeleid 2021.

20 169 Deelfonds sociaal domein WMO taken 78.723€  Ja Het bereik en de inzet van de Dordtpas voor mantelzorgers was minder dan verwacht mede door de coronabeperkingen en -

lockdowns. Wij stellen voor om de niet-bestede middelen over te hevelen naar 2022. Deze middelen worden dan in 2022 ingezet voor 

een extra tegoed van € 25 (bovenop het reguliere tegoed van € 75). En de niet-bestede tegoeden worden niet 'bevroren' doch 

bijgeschreven bij de tegoeden voor 2022. Hierdoor moedigen we mantelzorgers extra aan in deze moeilijke tijden. Zie ook 

raadsinformatiebrief over mantelzorgbeleid 2021.
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21 012 Essenhof 50.000€  Nee De aanwending van het toegekende budget van de uitvoering van 'Aanpassing en optimalisatie bedrijfsvoering en personele bezetting' 

uit raadsvoorstel 'Actualisering Plan Essenhof' is vertraagd. Door corona kon niet worden gekeken naar optimalisatie van de 

bedrijfsvoering en door tijd benodigd van wijziging in de teamaansturing werd dit verder uitgesteld. Voorgesteld wordt om het budget 

naar 2022 over te hevelen zodat in het eerste kwartaal 2022 dit zal worden opgepakt met een externe deskundige conform het 

raadsvoorstel. 

22 090 Werkgelegenheid 210.000€   Nee In 2021 heeft de centrumgemeente Dordrecht gelden ontvangen voor versterking van de arbeidsmarktregio Drechtsteden. In 

samenwerking met diverse partners en stakeholders is er een nieuwe governance opgezet. Het algemeen bestuur van de 

arbeidsmarktregio Drechtsteden heeft deze governance en bijbehorende uitvoeringsagenda vastgesteld. Door de coronapandemie 

waren er diverse vertragingen bij de stakeholders (opstart problemen, geen capaciteit, andere noodzakelijke activiteiten door corona, 

sluiting van scholen en opleidingen) en is er pas in juni 2021 gestart met de werktafels en uitvoeringsagenda. Uitvoering zal daarom 

doorlopen in 2022.

23 090 Werkgelegenheid 313.886€   Nee Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het algemeen bestuur van de arbeidsmarktregio Drechtsteden de 

opdracht gegeven een mobiliteitsteam te formeren om het negatieve effect van de crisis op de arbeidsmarkt te beperken. Het budget 

voor crisisdienstverlening is vanuit de Rijkscrisisdienstverlening en de ministeriele regeling Regionaal MobiliteitsTeam (RMT) 

overgemaakt naar de centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Onder het project Kickstart wordt met de partners 

in de arbeidsmarktregio uitvoering gegeven aan de crisisdienstverlening. Het project Kickstart is in 2021 gestart en zal doorlopen tot 

in 2023. 

24 156 Sport 150.000€   Nee Voor de COVID-19 gerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021-2022 (2020-0167412) geldt een subsidieplafond van 

in totaal € 215.000 voor de kalenderjaren 2020 en 2021. In de Tweede Verzamelwijziging 2021 (2021-0158766) zijn de middelen 

definitief geregeld. Aanvragen kunnen tot uiterlijk op 31 maart 2022 worden ingediend. Het resterende bedrag van de eerste 

openstelling ad. € 150.000 wordt overgeheveld naar 2022 ten bate van de openstelling met betrekking tot het kalenderjaar 2021.

25 156 Sport 71.000€  Nee Het Rijk kent sinds 2020 gemeenten een budget toe voor de uitvoering van een Lokaal Sportakkoord. Een Lokaal Sportakkoord is een 

set afspraken tussen de gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven over de sport in de nabije 

toekomst. De partijen maken, als gelijkwaardig partners, samen afspraken over de sportieve ambities die zij willen bereiken (op korte 

termijn). Het Lokaal Sportakkoord is geen nieuw sportbeleid, maar juist een gezamenlijk actieplan van de stad. De gemeente is hierin 

één van de partners en levert op basis van het huidige sportbeleid haar bijdrage. Dit jaar is het budget voor het Lokaal Sportakkoord 

verdubbeld als onderdeel van de diverse maatschappelijke steunpakketten. Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis is het 

voor sportverenigingen niet makkelijk geweest om dit jaar mee te participeren. Om die reden heeft het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangegeven dat er budget uit 2021 meegenomen mag worden naar 2022. De stuurgroep Lokaal 

Sportakkoord heeft beslist welk bedrag meegenomen moet worden.

26 156 Sport 219.320€   Ja De lasten zijn € 219.320 lager, omdat dit budget voor het 'overlagen' van de fietspadenstructuur op sportpark Schenkeldijk (zie RIS-

dossier 1369185) niet besteed kan worden in 2021. De voorbereiding voor de bouw van de nieuwe accommodatie van v.v. 

Dubbeldam is nog in volle gang; uitvoering zal in 2022 plaatsvinden. Om de uitvoering van het met asfalt overlagen van de 

doorgaande paden zonder risico's uit te kunnen voeren is budgetoverheveling noodzakelijk. De huidige staat van de fietspaden is door 

slijtage (door tijd, gebruik en weersinvloeden) dermate verslechterd, dat de veiligheid in het geding is en herstel daardoor 

noodzakelijk is.

27 092 Levendige Binnenstad 210.000€   Nee De uitvoering van festiviteiten rondom de herdenking van de Sint Elisabethsvloed, zoals het Tij festival, zijn door coronamaatregelen 

uitgesteld naar 2022. Derhalve wordt voorgesteld om € 210.000 over te hevelen naar 2022, zoals aangekondigd in het raadsvoorstel 

'Terugblik op evenementen 2021'.

28 029 Cultuur 300.000€   Nee In de Begroting 2021 (zie RIS-dossier 2626685)een bedrag van € 300.000 opgenomen voor de vorming van een fonds voor 

bijzondere cultuurproducties. Dit bedrag is in de periode 2021-2024 beschikbaar om een bijdrage te leveren aan het imago en de 

aantrekkingskracht van Dordrecht (zie ook bijlage 4 van de Cultuurnota). Als gevolg van corona heeft in 2021 geen besteding uit het 

fonds plaatsgevonden. Voorgesteld wordt het bedrag over te hevelen naar 2022.

29 029 Cultuur 781.267€   Nee Rijkssteun Cultuur: dit is het restant van de 1,5 miljoen rijkssteun (1% van het landelijk beschikbare bedrag van 150 miljoen) eerste 

half jaar 2021, voor de lokale culturele sector. Hier worden de CAWW en de beleidsregel COVID-19 voor cultuur uit betaald, die 

doorlopen in 2022. Conform collegevoorstel 2021-0176478 en besluit van 21 december 2021 het restantbudget overhevelen naar 

2022. 

30 029 Cultuur 105.768€   Nee COVID-19-regeling niet gesubsidieerde instellingen. Op deze regeling kan tot eind maart 2022 een beroep gedaan worden. 

Afhankelijk van corona/lockdown-situatie wordt deze regeling voor 2022 verlengd. Dekking komt uit rijksmiddelen. Conform 

collegevoorstel 2021-0176478 en besluit van 21 december 2021 overhevelen naar 2022.  

Gezond en Levendig
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31 092 Levendige Binnenstad 319.224€   Ja Mijlpalen 800 jaar stad: dit heeft helaas niet kunnen brengen wat gedacht en verwacht was. Een deel van de activiteiten heeft helaas 

geen doorgang kunnen vinden. Dat heeft geleid tot minder uitgaven. Om de stad weer op een bijzondere manier landelijk in het licht 

te zetten willen we het restant budget reserveren voor een tv productie.  

32 093 Evenementen 89.282€  Nee Een aantal budgetten uit 2021 is niet volledig ingezet en kan door middel van een budgetoverheveling in 2022 worden ingezet om 

lokale, regionale en beeldbepalende evenementen in het evenementenjaar 2022 financieel te ondersteunen om de waardevolle 

opgebouwde evenementeninfrastructuur in onze stad te behouden. Voorgesteld wordt om conform collegevoorstel 2021-0166467 het 

restantbudget op cultuur en evenementen over te hevelen naar 2022.

33 093 Evenementen 121.642€   Nee De Dordtse Feesten in 2021 zijn afgerond met een onderbesteding. Dit is het gevolg van het stopzetten van de locatie Wantijpark en 

heeft te maken met minder organisatiekosten (arbeidsuren) van BOD Events en het organiseren van het alternatief binnen het 

Energiehuis, waar voorzieningen als podia, licht, geluid en toegangscontrole al aanwezig waren. Door het overhevelen van de 

onderbesteding kunnen we voorzien in tekorten bij beeldbepalende evenementen in 2022. Met name de technische benodigdheden 

zijn schaars en duur en verzekeringen zijn drie keer over de kop gegaan. In combinatie met gevolgen van de coronacrisis, is het zeer 

waarschijnlijk dat evenementen in 2022 te maken krijgen met tekorten op hun begroting.

34 Stad093 Evenementen 59.131€  Nee De organisatie van Dordt in Stoom heeft haar aanvraag voor subsidie in de maand december ingediend. Het betreft een 

gecombineerde aanvraag van subsidie 2021/2022. Dit om een zo goed mogelijk beeld te hebben van de coronacrisis en de gevolgen 

daarvan voor hun evenement. De gesprekken met Dordt in Stoom en de afhandeling van de subsidieaanvraag vinden plaats in 

januari/februari 2022.

35 159 Kunst en geschiedenis 143.644€   Ja Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2022 en volgende jaren, doordat de realisatie van openbare 

kunstprojecten doorgaans een lange doorloopperiode behelst. In 2021 is bijgedragen aan de kunstroute Rond, Rood, Staart van Dieke 

Venema, onderzoekskosten ten behoeve van de haalbaarheid van Hanneken van Dordt van Gerhard Lentink op de punt Stadswerven, 

een gevelreliëf van Marien Schouten en een plaquette bij het standbeeld van Willem van Oranje. In 2022 en volgende jaren wordt 

bijgedragen aan de verplaatsing van het beeld Schaduw van Marinus Boezem, de verplaatsing van een gevelkunstwerk van Henk van 

Bennekum, een replica van het Mobilarium van Bruno Mertens, de renovatie van Fonteinenlandschap van Hans Petri, een glas-in-

loodraam in de Grote Kerk en aan nieuwe initiatieven van derden, waarbij geldt dat het budget als matchingsbudget is bedoeld. Met 

dit matchingsbudget wordt in totaal € 500.000 tot € 800.000 aan investeringen door derden geïnitieerd. 

36 159 Kunst en geschiedenis 203.632€   Ja Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2022 en volgende jaren, doordat de realisatie van openbare 

kunstprojecten doorgaans een lange doorloopperiode behelst. In 2022 wordt bijgedragen aan onderzoekskosten ten behoeve van de 

haalbaarheid van Hanneken van Dordt van Gerhard Lentink op de locatie Wantij-West, het gebied tussen de Prins Clausbrug en de 

Prins Hendrikbrug. En in 2022 (en volgende jaren) wordt bijgedragen aan nieuwe initiatieven van derden, waarbij geldt dat het 

budget als matchingsbudget is bedoeld. Met dit matchingsbudget wordt in totaal € 500.000 tot € 800.000 aan investeringen door 

derden geïnitieerd.    

37 072 Monumenten 51.847€  Nee Voor het opstellen van een Kerkenvisie heeft Dordrecht in het kader van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed een eenmalige 

rijksbijdrage aangevraagd en hiervoor via de algemene uitkering € 75.000 ontvangen. De uitwerking van deze visie is in 2021 gestart 

en zal in 2022 worden afgerond.

38 075 Wonen 85.000€  Nee Op de locatie Leerpark 2F gaat een wooncomplex gerealiseerd worden. Vanwege de ligging moet een geluidscherm geplaatst worden. 

De kosten ex. btw worden gedekt door een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De btw wordt 

door de gemeente Dordrecht betaald, met dekking uit de Algemene Reserve (AR). Het project heeft enige vertraging opgelopen, 

waardoor de gemeentelijke bijdrage en de onttrekking aan de AR doorschuiven naar 2022. De vertraging is veroorzaakt doordat de 

aanvraag van de ontwikkelaar voor een omgevingsvergunning voor het wooncomplex op kavel 2F meer tijd heeft gekost dan van te 

voren is ingeschat.

3.726.017€      713.009€         4.288.602€      

1.311.355€      313.886€         4.288.602€      
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