DORDRECHT

0>

Aan

Gemeentebestuur
Spui boulevard 300

de gemeenteraad

3311

Datum
Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
en -thema
Betreft

GR DORDRECHT

28 september 2010
SBC/2010/449214
Alle
Alle
2e verzamelwijziging 2010

Samenvatting
Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende)
middelen ontvangen van rijk of derden of worden budgetten intern over thema's
verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van
de begroting. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van
de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen een aantal keren
per jaar gebundeld en in zijn geheel in één keer aan de gemeenteraad voorgelegd.
Dit raadsvoorstel is het tweede verzamelvoorstel van 2010. In deze wijzigingen zijn
22 deelwijzigingen opgenomen. Hierna wordt per deelwijziging een toelichting
gegeven.
1. Wat is de aanleiding?
2. Wat willen we bereiken?
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Niet van toepassing.
a. Inspraak en communicatie
Nee.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- voorblad begrotingswijziging 210200;
- begrotingswijziging rubriek 5;
- begrotingswijziging rubriek 6;
- begrotingswijziging rubriek 7.
7. Voorstel
Wij stellen u voor de tweede verzamelwijziging 2010 met de corresponderende
begrotingswijziging nummer 210200 vast te stellen.
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1 Deel BWN

Omschrijving Deel BWN

32117

Onttrekking GSB reserve Veiligheid

34169

WMO september circulaire 2009

34173

MO Brede Doorlichting: voordeel kapitaallasten agv wijziging afschr.systeem

34175

WEB aframing cf beschikking 2010 ministerie van SZW

34178

Nazorg ex-gedetineerden

110001

Inburgering vanuit GSB cf beschikking SZW 29 dec 2009

110017

Vrijval reserves o.b.v. kadernota 2011

110020

Afwikkeling ramingen GSB 2010

110021

Centraliseren telefbniekosten

Baten

320.000

320.000

-

-

-1.384.539

-1.384.539

-356.843

-356.843

-

-

365.424

365.424

9.415.030

9.415.030

-11.820.096 -11.820.096
67.480

67.480

117001

Energiehuis corr bouwvoorbereidingskrediet

1.287.000

1.287.000

121009

VGB corr res en onttrekking oh voorz

3.895.741

3.895.741

100.000

100.000

43.750

43.750

-

-

123003

Restant reserve stimuleringsimpuls innovatief sportaanbod

124011

Aankopen musea

124012

Aframen routine investeringen 2011 musea

130110

Brede Doorlichting / ZBB 2e fase

135020

Problematiek bunkerstation Buitenwalevest-bijdrage radarsensor

135022

Actieplan Jeugdwerkloosheid, budget 2010 uit junicirculaire

135030

Energiebeleidsplan, Slokuitkering rest 2009 en 2010

135031

Taakstellingen verdelen over producten

135033 • Kadernota gebiedsvisie Schil-West
!

Lasten

135034

Eindrapportage woonwagenzaken

135035

Verwerken bestuursrapportage irt taakstelling projecten SO

Totaal 210200 2e Verzam el wijzig ing 2010

915.080

915.080

2.400.000

2.400.000

5.248.027

5.248.027

AWN 32117 - Onttrekking GSB reserve Veiligheid
Het regionaal College van de politie Zuid-Holland Zuid verzoekt de gemeente
Dordrecht om een financiële bijdrage voor een aantal regionale veiligheidsprojecten. Het betreft een aantal lopende projecten, waarvoor formele
besluitvorming omtrent de financiering wordt gevraagd en enkele nieuwe projecten,
zoals de oprichting van een Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC).
Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 is in dekking voorzien binnen de gemeentelijke
begroting. Voorgesteld wordt de bijdrage voor 2010 en 2011 te dekken uit de
gereserveerde middelen veiligheid als gevolg van de onderbesteding GSB
(€ 320.000,—, conform besluit van 31 maart jl.). De dekking van 2012 en verder
zal onderdeel uitmaken van een integrale herschikking van veiligheidsmiddelen in
het kader van de afloop van het 3e convenant GSB. Hierover zal in de
septembercirculaire meer duidelijkheid worden gegeven.
AWN 34169 WMO september circulaire 2009
In de septembercirculaire 2009 is aangekondigd dat het rijk in 2010 minder WMOmiddelen (Wet Maatschappelijk Opvang) aan gemeenten zal verstrekken. Met deze
wijziging worden de oorspronkelijk begrote rijksinkomsten en gemeentelijke
uitgaven verlaagd.
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AWN 34173 MO Brede Doorlichting: voordeel kapitaallasten
Deze wijziging betreft de verwerking van de financiële effecten in 2010 uit het
Brede Doorlichtingsproject Activa. Bij dit project is overgegaan van lineaire naar
annuitaire afschrijving inzake Onderwijshuisvesting. In 2010 levert dit, conform
afspraak, € 400.000,— op voor de Brede Doorlichting. Het structurele voordeel van
dit project is opgenomen in de meerjarenbegroting 2011-2015.
AWN 34175 WEB aframinq conform beschikking 2010 ministerie van SZW
-HetTTTfnister^
minder middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de Wet Educatie
Beroepsonderwijs (WEB). De definitieve vaststelling van de uitkering 2010 vindt
conform de WWB (Wet werk en bijstand) in het najaar van 2010 plaats. Met deze
wijziging worden zowel de oorspronkelijk begrote inkomsten en uitgaven verlaagd,
conform de voorlopige beschikking 2010.
AWN 34178 Nazorg ex-gedetineerden
Dit betreft het opnemen van een ontvangen bijdrage van het Ministerie van Justitie
voor de nazorg van ex-gedetineerde burgers, zoals toegekend per brief (d.d.
28-10-2009). Eind 2010 zal de inzet van deze middelen worden geëvalueerd.
AWN 110001 Inburgering vanuit GSB conform beschikking SZW 29 dec 2009
Dit betreft de bijstelling van het budget GSB inburgering op basis van de
aangepaste beschikking van het ministerie van Sociale Zaken (d.d. 29-12-2009).
AWN 110017 Vrijval reserves o.b.v. kadernota 2011
Dit betreft het begroten van de vrijval van een aantal reserves en voorzieningen
ten gunste van de algemene reserve stad (ad EUR 2.016.844,—) en de algemene
reserve grondbedrijf (ad EUR 2.690.696,—) zoals besloten bij de kadernota 2011,
bijlage 5a.
AWN 110020 Afwikkeling ramingen GSB 2010
De ramingen van de GSB-inkomsten zijn vervallen als gevolg van het aflopen van
de GSB-regeling. Via decentralisatie-uitkeringen in het gemeentefonds worden de
inkomsten voortaan ontvangen. Deze wijziging heeft per saldo geen financiële
gevolgen.
AWN 110021 Centraliseren telefoniekosten
Sinds de oprichting van het SCD heeft zij de telefoniekosten voor haar rekening
genomen. Het centraliseren van de begrote budgetten voor telefoniekosten van
sectoren was nog niet in alle gevallen administratief verwerkt. Via deze wijziging
wordt dit (alsnog) gerealiseerd.
AWN 117001 Energiehuis correctie bouwvoorbereidingskrediet
Deze wijziging betreft het corrigeren van een onvolledige restantkrediet
overheveling ten tijde van de jaarrekening 2008 inzake het Energiehuis.
AWN 121009 VGB correctie reserve en onttrekking onderhoudsvoorziening
Middels deze wijziging wordt de onttrekking aan de onderhoudsvoorziening van het
Vastgoedbedrijf in 2010 begroot. Tevens vindt een correctie plaats op een begrote
onttrekking aan de reserve Vastgoedbedrijf.
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AWN 123003 Restant reserve stimulerinasimpuls innovatief sportaanbod
Op 23 december 2008 heeft het College besloten over de uitvoering van de regeling
Stimuleringsimpuls Innovatief Sportaanbod, waarbij € 100.000,— in een
bestemmingsreserve wordt gestort. In 2009 is € 50.000,— aangewend ten behoeve
van de uitvoering van deze regeling. Met deze wijziging wordt de resterende
€ 50.000,— ter aanwending in 2010 begroot.
AWN 124011 Aankopen Musea
"DiFbëtreSTë^^
een bijdrage van de Stichting 1842, alsmede de aankoop van een kelk, gedekt
middels een bijdrage van de Vereniging Rembrandt.
AWN 124012 Aframen routine investeringen 2011 musea
Dit betreft het aframen van diverse routine investeringen 2011 van musea.
De aframing vindt plaats omdat de investeringen niet zullen worden gedaan.
AWN 130110 Brede Doorlichting / ZBB 2e fase
Bij Kaderbrief 2011 (besluit 29 juni 2010) is besloten tot uitvoering en verwerking
van de fase 2 voorstellen uit de Brede Doorlichting. Zero based budgetting (ZBB),
een project dat eind 2009 al is opgestart, is een van de voorstellen die tot
besparing op begrote uitgaven heeft geleid.
Het betreft hier de aframing van de (deel)producten 'Veilig in en om school1,
'Onderhoud vangrails', 'Onderhoud speelvoorzieningen' en 'Programma economie'.
AWN 135020 Problematiek bunkerstation Buitenwalevest-biidrage radarsensor
Via een separaat raadsvoorstel (d.d. 25 mei 2010) is besloten de post 'onvoorzien'
aan te wenden ten behoeve van de plaatsing van een extra radarsensor om
verplaatsing van het bunkerstation aan de Buiten Walevest mogelijk te maken.
Middels deze wijziging wordt de begroting conform dit besluit gewijzigd.
AWN 135022 Actieplan Jeugdwerkloosheid, budget 2010 uit Junicirculaire
De middelen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid 'Geef jongeren een kans' zijn
toegekend op basis van een convenant tussen gemeente Dordrecht en het
ministerie van SZW.
14 september 2009 is middels een raadsinformatiebrief uitgebreid toegelicht waar
de middelen voor gebruikt zullen worden. De daadwerkelijke betaling van de
middelen loopt via de algemene uitkering. De middelen zijn voor 2010 beschikbaar
gesteld via de junicirculaire 2010. Middels deze wijziging worden de middelen voor
2010 ad € 850.000,— begroot op het juiste product.
AWN 135030 Energiebeleidsplan, Slokuitkering rest 2009 en 2010
In het door de raad vastgestelde Energiebeleidsplan 2009 - 2013 is rekening
gehouden met dekking van rijksmiddelen middels de zogenaamde'Slokuitkering'
van 4 gelijke tranches ad € 80.000,—. De werkelijke betalingen van het rijk
verlopen echter volgens een ander ritme. Via deze wijziging wordt het
restantbudget van de Slokuitkering 2009 van € 108.200 overgeheveld naar 2010
en wordt de Slokuitkering 2010 van € 118.000,— op het juiste product begroot.
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AWN 135031 Taakstellingen verdelen over producten
Dit betreft een verdeling van een aantal taakstellingen uit de Brede Doorlichting
voor sector Stadsontwikkeling (zoals besparing op inhuur en catering), die in eerste
instantie op een algemeen product binnen de begroting van Stadsontwikkeling zijn
verwerkt. Middels deze wijziging worden deze taakstellingen verdeeld over de
verschillende betreffende producten.
AWN 135033 Kadernota qebiedsvisie Schil-West
omtrent ontwikkelingen inzake de Gebiedsvisie Schil West. Via deze wijziging wordt
het restantbudget van 'Kwaliteit Particuliere Woningvoorraad1 van € 25.000,—
ingezet voor de Gebiedsvisie Schil West.
AWN 135034 Eindrapportage woonwagenzaken
Het project Deconcentratie woonwagens is intern afgewikkeld. Zoals in de
jaarrekening 2009 is toegelicht was de voorziening woonwagens niet meer
toereikend. Er resteerde een negatief resultaat van € 228.000,—. Via (negatieve)
resultaatbestemming als onderdeel van de jaarrekening 2009 is dit tekort ten laste
van de budgetten in 2010 en 2011 gebracht.
Aangezien in de meerjarenbegroting 2010-2014 voor dit project nog voldoende
middelen beschikbaar zijn wordt voorgesteld de meerjarig beschikbare middelen
van 2011-2014 (€ 457.540) over te hevelen naar het boekjaar 2010 om het tekort
van € 228.000,— in 2009 te dekken. Tevens worden hiermee de overige gemaakte
kosten in 2010 (verhuiskostenvergoedingen, zuidelijke ontsluiting Wieldrechtse
Zeedijk en opruimen van het illegaal gestort afval) gedekt.
AWN 135035 Verwerken bestuursrapportage irt taakstelling projecten SQ
In hoofdstuk 1 van de Bestuursrapportage 2010 wordt aangegeven dat de sector
Stadsontwikkeling de jaarlijkse taakstelling op projecten van € 1.800.000,— in
2010 invult door vrijval van budgetten van bodemsanering (€ 1.100.000,—),
wijkverkeersplannen (€ 200.000,—) en parkeermaatregelen (€ 500.000,—). De
begrotingswijziging van de laatste post vormt onderdeel van een separaat voorstel
inzake parkeren dat later dit jaar wordt aangeboden. De vrijval van budgetten
bodemsanering en wijkverkeersplannen wordt in deze verzamelwijziging
geëffectueerd, conform het voorstel in de bestuursrapportage.
\ Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
/ de loco-secretaris
de burgemeester

KJ. win Hengel

- ontwerp besluit
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