
Nieuwe module Begroting 

2.0 in CiVision Middelen
Binnen de Begrotingsmodule in CiVision Middelen zijn een aantal verbeteringen 

doorgevoerd. Zo kunnen de statussen van begrotingswijzigingen gemonitord worden en is 

de uploadfunctionaliteit sterk vereenvoudigd. Hieronder lichten we alle wijzigingen toe.

Het belangrijkste verschil ten opzichte van 

detailplanning is de wijze van opslag. Met 

name de opslag van de meerjarenschijven in 

de database. Voor de meerjarenschijven 

geldt dat een bedrag wordt opgebouwd uit 

mutaties die vastgelegd zijn in verschillende 

basisjaren.  

Groot voordeel van deze manier is de 

zichtbaarheid van de jaren. Als we kijken 

naar het bedrag in 2020, is het namelijk ook 

mogelijk de mutaties die in de verschillende 

jaren met de verschillende begrotings- 

wijzigingen zijn aangebracht te bekijken. In 

de jaren na het basisjaar, hoeven dus alleen 

maar de bijstellingen ingevoerd te worden. 

Met het inrichten van validaties kan 

evenwicht binnen een begrotingswijziging 

worden gecontroleerd. Naar keuze kan een 

waarschuwing of een fout worden gegeven. 

Het knooppunt waar de controle plaats 

moet vinden, wordt ook in de validatie 

opgenomen. 

Jouw voordelen?

- Statussen van de begrotingswijzigingen kunnen  

 gemonitord worden; 

- Controle op in evenwicht zijn van begrotingswijzigingen  

 (naar keuze waarschuwing of fout); 

- Eenvoudig webbased invoerscherm voor mutaties; 

- Verwijderen van gegevens mogelijk en eenvoudig; 

- Uploadfunctionaliteit sterk vereenvoudigd; 

- Mogelijkheid tot toevoegen van links, bijlagen en notities. 

De status van een wijziging geeft aan in 

welke stap van het wijzigingsproces de 

gegevens zich bevinden. Verschillende 

statussen zijn: in bewerking, akkoord of 

definitief. Bij de status kan ook worden 

vastgelegd of de gegevens gemuteerd 

mogen worden. 
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"De nieuwe module Begroting 2.0 brengt significante voordelen met zich mee 

waar gemeenten echt iets mee kunnen."

Type begrotingswijziging geeft aan om wat 

voor soort wijziging het gaat. Aan het type 

worden ook de validaties gekoppeld die 

moeten worden uitgevoerd. Voorbeelden 

van types zijn: primair, voorjaarsnota, 

najaarsrapportage, afdelingsraming 

etcetera. 

Een aantal extra rapportages zijn 

beschikbaar in Begroting 2.0. Een 

voorbeeld van het rapport met splitsing 

tussen lasten en baten in verschillende 

kolommen en gebruik makend van de 

knooppunten van de kostenplaatsgroep 

worden de gegevens in rijen gepresenteerd. 

- Status begrotingswijziging vastleggen 

- Mogelijkheid validatie op evenwicht  

 inrichten 

- Type begrotingswijziging zelf bepalen 

- Invoeren van mutaties via webscherm 

- Eenvoudige opslag in de database 

- Extra rapportages beschikbaar 

In het webbased invoerscherm geef je aan 

of een post structureel is en wat het 

eindjaar hiervan is. Je kunt voor maximaal 5 

jaren bedragen invoeren. Bij het vastleggen 

van de mutaties wordt de validatie 

uitgevoerd en is het mogelijk dat een 

waarschuwingsscherm wordt getoond. 

Type Invoer van gegevens Rapportages Belangrijkste verbeteringen:


