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Sa m e nv at ti ng
Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende)
middelen ontvangen van het Rijk of derden en worden budgetten intern over
programma'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 gem eenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen
drie keer per jaar gebundeld en in zijn geheel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Daarnaast is een aantal wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen
raadsbesluiten. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende
raadsbesluit.
Dit raadsvoorstel is het tweede verzam elvoorstel van 2013. In deze wijziging zijn
15 deelwijzigingen opgenomen.
In dit raadsvoorstel wordt per deelwijziging een toelichting gegeven.
1. Wat is de aanleiding?

Niet van toepassing.
2. Wat wil le n we b er ei ke n?

Niet van toepassing.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?

Niet van toepassing.
a. In spr aa k e n com m u nic at ie

Niet van toepassing.
b. Vervo lgtrajec t beslui tvorm ing

Niet van toepassing.
c. Inclusief beleid

Niet van toepassing.
4. Wa t m ag he t kos te n?

Niet van toepassing.
5. Fatale beslisdatum

Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- voorblad begrotingswijziging 213200;
- begrotingswijziging rubriek 6;
- begrotingswijziging rubriek 7.
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7. Voorstel
W ij stellen u voor de bij dit voorstel gevoegde begrotingswijziging nr. 213200
inzake de 2e verzamelwijziging 2013 vast te stellen.
1. AW N 10156/10157: Verdeling SCD adviesuren 2013
Jaarlijks wordt door de Directieraad de verdeling van de beschikbare capaciteit (SCD
adviesuren) voor Communicatie en Juridische Zaken vastgesteld. Het financieel
verwerken hiervan leidt tot (relatief kleine) verschuivingen over alle program ma's,
die middels deze wijziging adm inistratief in de begroting worden verwerkt. De
wijziging op de inzet voor het vastgoedbedrijf leidt daardoor tot een kleine mutatie
op de reserve vastgoed. Daarnaast wordt een klein deel van de communicatiekosten
t.l.v. gebracht van investeringen.
2. AW N 10163: Screening bestemmingsreserves bij Kadernota 2014
Bij de Kadernota 2014 is, bij het onderdeel "screening bestemmingsreserves",
besloten een aantal reserves op te heffen en toe te voegen aan de Algemene
Reserve, waardoor het weerstandsvermogen toeneem t. Deze wijziging geeft hier
invulling aan. Deze vrijval van bestemmingsreserves wordt uitgevoerd in 2013, en
kon daarom niet m eegenomen worden bij de begrotingswijziging van de Kadernota
(voor 2014 en verder).
3. AW N 10177: Verschuiving VerkeerstructuurDlan naar W egennota
verschoven naar de deelreserve SI-W egennota. Middels raadbesluit SBC/2009/345
was hiertoe al besloten (inclusief begrotingswijziging), echter is in 2009 verzuimd de
daadwerkelijke overboeking van de m iddelen uit te voeren. De overboeking zal
daardoor alsnog moeten plaatsvinden, waarvoor het nogmaals wijzigingen van de
begroting noodzakelijk is.
Tegelijkertijd wordt het grootste gedeelte van dit bedrag ingezet om doorgeschoven
onderhoud wegen uit 2012 uit te voeren.
4. AW N 21114: Aansluitkosten W oonwagens
Op een aantal woonwagenlocaties zijn nog niet alle standplaatsen in gebruik. Deze
zijn in het verleden wel aangelegd, maar nog niet verhuurgereed gem aakt. Sinds de
vaststelling van het nieuwe toewijzingsbeleid worden alle lege standplaatsen
toegewezen, welke in het verleden waren gereserveerd voor de nog uit te plaatsen
bewoners van de W ieldrechtse Zeedijk.
Voor het verhuurgereed maken is een krediet nodig voor straatwerk en aansluiting
van nutsvoorzieningen. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de
standplaatsen, inclusief de standplaatsen aan de Heelalstraat.
5. AW N 23124: Activeren kunstgras Smitsweg 2012
De investering in kunstgras aan de Smitsweg is in 2012 direct in zijn geheel ten
laste gebracht van de onderhoudsvoorziening. Deze investering dient op grond van
de nota W aardering en Afschrijving alsnog geactiveerd te worden en in 10 jaar
worden afgeschreven. De kapitaallasten worden gedekt uit een verlaging van de
dotatie aan de onderhoudsvoorziening groen.
6. AWN 23130123131: Sport - Middelen voor DoeFFGezond, FITWORKS en combi
Vanuit de stimuleringsprogramm a's voor de wijken (MO) zijn middelen toegekend
voor activiteiten in het kader van Doe if Gezond" (programma Sportieve en
Gezonde wijken) en voor combinatiefuncties. Vanuit het onderwijs (scholen) en de
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Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) zijn eveneens middelen toegekend voor
uitvoering van Doe if Gezond' (program ma Sportieve en Gezonde wijken).
Een deel van het onderwijsbudget wordt daarnaast ingezet voor de cofinanciering
van combinatiefunctionarissen (oude regeling).
Het Rijk heeft daarnaast via de Algem ene Uitkering middelen toegekend voor de
uitbreiding van combinatiefuncties (nieuwe regeling: 40% van een bedrag per fte).
Aanvullend is cofinanciering beschikbaar om ook daadwerkelijk twee keer 0,5 fte in
te vullen. De cofinanciering vindt plaats vanuit de Sportbegroting en door de
Stichting Iishockey Promotie.
Vanuit concernm iddelen (ARBO-beleid en organisatieontwikkeling) worden m iddelen
ingezet voor de uitvoering van FITW ORKS door het Sportbedrijf.
7. AW N 23132: Inzet NASB-reserve
Twee belangrijke doelstellingen van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
(NASB) zijn het terugdringen van bewegingsarmoede en de vermindering van
overgewicht. Het Sportbedrijf richt zich daarbij m et diverse activiteiten en m iddelen
op diverse doelgroepen. Om het gewenste activiteitenniveau voor 2103 te realiseren

deze reserve.
8. AW N 30001: Verschuiving secretariële ondersteuning
Vanwege de centralisatie van de secretariële ondersteuning binnen de sector SBC is
de form atie van de secretaresse van de afdeling 00V overgeheveld naar de centrale
afdeling BMO. Het bijbehorende salarisbudget verschuift daardoor van programma
Veiligheid naar programma Bestuur.
9. AW N 34177: OAB extra middelen
Betreft de raming van het restant extra OAB-middelen (Rijksmiddelen voor
onderwijsachterstanden beleid) uit 2012 en het nieuw ontvangen budget 2013. Een
groot deel van deze middelen wordt besteed in 2013. Het restant zal, evenals in
2012, bij de jaarrekening 2013 worden meegenom en als vooruit ontvangen
bedragen, naar 2014 en 2015. Zie ook de RIB inzet extra OAB middelen.
10. AW N 35145: Herbestemm en vrij val VRl-krediet.
Betreft begrotingswijziging n.a.v. raadsbesluit dd. 16 juli 2013: Conform Kadernota
2014 de vrijval van de VRI-kredieten m et dekking uit de reserve strategische
- verwijderen VRI Hugo de Grootplein C 50.000,--;

11. AW N 35153: Exploitatie W ereldwaag
Met ingang van 2013 is gestart m et de exploitatie van de W ereldwaag,
W ijnstraat 237 te Dordrecht. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie
waarbij de kosten worden gedekt door de opbrengsten. Dit project maakt deel uit
van het programma Arbeidsmarktbeleid. Voorgesteld wordt om de
exploitatiebudgetten voor 2013 en 2014 van de W ereldwaag in de begroting op te
nem en (budgettair neutraal).
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12. AW N 38104/38105: Dordrechts Museum
Voorgesteld wordt een onttrekking te doen uit de reserve Erfstellingen, legaten en
schenkingen (uit het deel van de schenking van de Bankgiroloterij) ten behoeve van
aankopen van schilderijen van W .J.J. Nuijen en P.J.C. Gabriël.
Daarnaast wordt in AW N 38105 de nieuwe beheersbegroting van de samengevoegde
bedrijven/producten (Museum , DiEP en CBK) nader uitgewerkt. Dit betreft een
budgetneutrale uitwerking m et een kleine m utatie op zowel de lasten als de baten.

j

Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de secretaris
de burg neester

M.M. van der Kraan
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