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Schriftelijke reactie toezegging 
 
 
Raad/commissie Commissie BF 
 
Datum vergadering 30 juni 2022 
 
Onderwerp Begroting FUMO 2023 - Toezegging incidentele opdrachten 
 
Toezegging gedaan door Petra van den Akker 
 

Omschrijving toezegging 

N.a.v. agendapunt 11. Ontwerpbegroting FUMO 2023 wordt toegezegd de raad inzicht te geven in de 
incidentele opdrachten genoemd in besluitpunt 3 van het dictum van het raadsvoorstel en aan te geven 
waarom structureel geld inzetten hier nodig is. 
 

Datum schriftelijke reactie  

6 juli 2022 
 

Schriftelijke reactie 

Gedurende het jaar kan het zijn dat er casussen/opdrachten ontstaan die inzet van de FUMO vragen,  
maar niet zijn voorzien. Deze zijn niet in de begroting meegenomen. Gedacht kan worden aan casussen 
waar (tijdelijk) meer inzet benodigd is dan normaal of waar ondersteuning op een bepaalt specialisme 
wordt gevraagd. Vaak gaat het dan om inzet voor bedrijven waarin complexe overlastproblematiek speelt. 
Om de FUMO hiervoor toch in te kunnen zetten kan de gemeente de FUMO per individuele casus opdracht 
geven voor een eenmalige specifieke klus (incidentele opdracht). Afrekening van deze klus vindt plaats op 
basis van de besteedde tijd door de FUMO vermenigvuldigd met het geldende uurtarief. Deze werkwijze 
staat eigenlijk gelijk aan het uitzetten van een opdracht bij een adviesbureau.  

In de afgelopen jaren zien we een stijging in de inzet van uren voor incidentele opdrachten. Echter is geen 
budgettaire ruimte in het FUMO budget voor incidentele opdrachten. In onderstaande tabel is een overzicht 
gegeven van de ontwikkeling van de kosten aan incidentele opdrachten aan de FUMO over de afgelopen vijf 
jaar. Voor 2022 is de bijdrage weergeven tot en met april 2022. Op basis van deze prognose wordt nu aan 
de raad gevraagd om een bedrag van € 200.000 te labelen voor incidentele opdrachten.  
  
Tabel 1: Overzicht bijdrage Incidentele opdrachten aan FUMO 2018 t/m heden 
 

Jaar Eindafrekening incidentele opdrachten (incl BTW) 

2022 – jan t/m april € 92.500 (695 uur) 

2021 € 207.400 

2020 € 132.700 

2019 € 109.900 

2018 € 58.000 

  


