
Her-prioritering Jaarplan 2021
T.b.v. besluitvorming NORA Gebruikersraad op 16 september 2021

Er lopen diverse grote projecten die meer inzet vragen van NORA Beheer 
dan was voorzien. Met name Kernwaarden van dienstverlening en AP’s, 

aansluiting GO, Gebruikersdagen en wijzigingen in het Kennismodel. 

Daarnaast zijn er 3 wisselingen in het team, waardoor nieuwe collega’s 
ingewerkt moe(s)ten worden.

Een deel van de geplande werkzaamheden is daardoor getemporiseerd en 
het budget is deels her-verdeeld. Dit betreft met name TIOH, GO en de 

aansluiting op Common Ground en Regie op Gegevens. 
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huidig          svz aanpassing          nieuw
budget       31aug21 budget

Regulier beheer NORA €  250.000        €  195.823 €  25.000 +/+ € 275.000 

Gerichte activiteiten NORA Familie €    70.000         €    74.710 €  15.000 +/+ €   85.000 

Materiele kosten (zaalhuur, noraonline.nl enz.) €    30.000         €     13.603 €   30.000 

Doorontwikkeling bestaande thema’s € 120.000 € 120.000 
- Afstemming met Beleid €  20.000 €  25.602 €  30.000 +/+
- Afstemming op de GO €  50.000 €    3.200 €  30.000 -/-
- Advies community TIOH €  20.000 €    5.280 €  10.000 -/-
- Opstart AI en Algoritmen €  30.000 €  13.965
- Gegevensmanagement €    7.308 €  10.000 +/+

Doorontwikkeling nieuwe thema’s €   80.000 €   40.000 
- Expertise voor aansluiting op RoG €  20.000 €    2.100 €  10.000 -/-
- Expertise voor aansluiting op Common Ground €  20.000 €    1.231 €  15.000 -/-
- Review expertise €  20.000 €    7.596
- Reserve voor nieuwe thema’s €  20.000 €    1.831 €  15.000 -/-

Overbesteding 2020 €   26.445  -/-

Totaal  €  523.555         €  352.249   (=67% voor 8 v/d 12 maanden)
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Financiën 2021
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Maandelijks wordt de inzet en het budget besproken met de collega’s van 
NORA Beheer.

Elk kwartaal wordt verslag gedaan aan de portefeuillehouder NORA van BZK.
Met regelmaat wordt de stand van zaken besproken in de NORA 

Gebruikersraad.

Met deze her-prioritering wordt het grootste deel van het Jaarplan in tact 
gelaten en blijven we vooralsnog binnen het budget.

Daarnaast kan een eventueel klein tekort in 2022 worden opgevangen.
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Reflectie op de financiën
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1. Kennis te nemen van de lopende ontwikkelingen en de stand van zaken.

2. Akkoord te gaan met de aangegeven her-prioritering van werkzaamheden.

3. In te stemmen met de aangegeven budgettaire verschuivingen.

4. In te stemmen met het meenemen van de consequenties hiervan in het 
Jaarplan 2022
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Gevraagd besluit
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