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Algemene dekkingsmiddelen
3e verzamelwijziging 2015

Voorgesteld besluit
De bij dit ontwerpbesluit gevoegde begrotingswijziging nr. 215300 inzake de
3 e verzamelwijziging 2015 vast te stellen.
Samenvatting
Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende)
middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen
programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale
aanpassing van de begroting, zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen.
Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de
gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar
gebundeld en met een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voorgelegd.
Verder is in de verzamelwijziging een aantal deelwijzigingen opgenomen die
voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet
direct met het voorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar
het betreffende raadsbesluit.
Dit raadsvoorstel is de 3 e verzamelwijziging van de begroting 2015, en bevat
28 deelwijzigingen, die hieronder afzonderlijk zijn toegelicht.

Inleiding
In onderstaande tabel worden de financiële mutaties van de bijgesloten
begrotingswijziging toegelicht. Vervolgens wordt elke deelwijziging kort tekstueel
toegelicht.

Pagina 1/8

0 -

MI 'c

Pap*
FSC' G013230

Datum
Ons kenmerk

24 november 2015
SBC/1525033

Lasten&B aten
binnen
Programma

Deelwijziging en omschrijving

Verschuiving
tussen
P rogramma's

Investeringen
(Rubriek?)

Mutatie
reserves en
voorziening
(rubriek 8)

Effect
weerstands
vermogen

Effect
resultaat
2015

A. Wijzigingen met betrekking tot het aanwenden van gereserveerde middelen
34241 Meicirculaire 2015 Wmo integratieuitkering
34239 Septembercirculaire 2015 Sociaal domein Jeugd
34328 Meicirculaire 2015 Uitname wet Langdurige Zorg
35194 Septembercirculaire 2015 Coördinatie Aanpak jeugdwerkloosheid
10139 Septembercirculaire 2015

839.000

167.000
155.000
989.000
100.000
33.736

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN
GEEN

GEEN
GEEN

GEEN

GEEN

GEEN
GEEN

GEEN

B. Wijzigingen met betrekking tot restantkredieten
17116 Kredieten Hofkwartier
17117 Kredieten Binnenstad
23115 Kredieten Sport
23119 Kredieten Herontwikkelinq sportpark Schenkeldijk
34200 Kredieten Dordt West

650.0001.275.000-

450.000-

350.000
1.275.000

396.506316.3401.596.730-

316.340
1.596.730
600.000
600.0002.153.666-

34231 Kredieten Vestigingsplan
34233 Kredieten Onderwijshuisvestinq
35191 Kredieten Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB)
35193 Kredieten Westelijke Dordtse Oever (WDO)
35195 Kredieten Leerpark
35238 Kredieten Parkeren sportparken
37168 51311 actualisatie begroting
37249 Kredieten Stadsbeheer

8.468.0001.412.500240.000160.00050.000-

GEEN

2.200.000
1.412.500
240.000
80.000
50.000
4.043.633-

GEEN
GEEN
GEEN
GEEN
GEEN
GEEN
GEEN

GEEN
GEEN
GEEN
GEEN
GEEN
GEEN
GEEN
GEEN

170.000
170.000-

GEN
GEEN

GEEN
GEEN
GEEN

805.106-

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

GEEN

150.000

GEEN

GEEN

509.088

GEEN
GEEN

GEEN
GEEN

GEEN

GEEN

38109 Krediet Slenterroute Hofkwartier

C. Budgettair neutrale wijzigingen binnen of tussen programma's
21106 VGB actualisatie begroting
22105 NMC actualisatie begroting
23120 NASB middelen
34240 Herschikken apparaatskosten MO
34242 WMO transitie 2014
34243 SDD 2e programmaverantwoording
35192 Ondernemersfonds
35196 SO-EOG actualisatie begroting
37168 SBH actualisatie begroting
38108 Kunstaankopen Dordrechts Museum
Totaal

-

437.106170.000
30.000-

,

30.000

100.000,
35.000297.000
196.066304.637

13.106.105- 2.103.824

272.000
97.217-

7.043.805-

6.920.247

272.000
GEEN
GEEN

272.000

Toelichting op de tabel
Lasten/baten binnen programma: Betreft een (gelijke) toe- of afname van zowel de
lasten als de baten. + is een toename van lasten en baten, -/- is een afname van
lasten en baten.

Verschuiving tussen programma's: Betreft een neutrale verschuiving van één of
meerdere programma's naar andere programma's. De genoemde bedragen zijn de
bedragen die bij het ene programma eraf gaan en bij een ander programma erbij
komen (deze kolom geeft dus altijd positieve bedragen).

Investeringen: Betreft aanpassingen van kredieten. + betreft verhoging van krediet,
-/- betreft een verlaging.

Mutatie reserves en voorzieningen: Betreft het saldo van de mutaties op reserves en
voorzieningen. + betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking. Indien
geschoven wordt van één reserve naar een andere wordt hier 0 weergegeven.

Effect weerstandsvermogen: Betreft een mutatie op het weerstandsvermogen.
+ betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking.
Effect resultaat: Deze wijziging heeft effect op het resultaat. In principe is deze kolom
leeg, omdat wijzigingen in de verzamelwijziging geen effect hebben op het resultaat.
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Toelichting op de deelwijzigingen
A. Wijzigingen met betrekking tot het aanwenden van gereserveerde
middelen

AWN 34241 Meicirculaire 2015 Wmo Integratieuitkering
De Integratie uitkering Wmo is door het Rijk aangepast met C 167.000,- als gevolg
van besluitvorming in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit heeft ertoe
geleid dat minder cliënten onder de Wmo 2015 vallen. Het gevolg is een structurele
verlaging van de integratie-uitkering Sociaal domein.

AWN 34239 Septembercirculaire 2015 Sociaal domein jeugd
In 2015 ontvangt de gemeente Dordrecht circa C 155.000,- minder aan
Rijksmiddelen voor jeugdhulp. Hieraan ligt de compensatieregeling voor
nadeelgemeenten inzake het woonplaatsbeginsel bij het bepalen van het historisch
budget 2015 ten grondslag.

AWN 34328 Meicirculaire 2015 Uitname wet Langdurige Zorg
Door landelijke besluitvorming over de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen sommige
cliënten niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wlz. Hierdoor ontvangt de
gemeente Dordrecht C 989.000,- minder voor jeugdhulp.

AWN 35194 Septembercirculaire 2015 Coördinatie Aanpak Jeugdwerkloosheid
Via de decentralisatie uitkering Jeugdwerkloosheid ontvangt centrumgemeente
Dordrecht C 100.000,- aan middelen in 2015 en 2016 voor de uitvoering van het
regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Drechtsteden 2015-2017 om meer jongeren
actief naar werk te bemiddelen. Deze middelen worden in beide jaren ingezet voor
projectleiderschap en monitoring.

AWN 10139 Septembercirculaire 2015
Op 17 september 2015 heeft het college van B&W het voorstel inzake de
septembercirculaire 2015 behandeld. In het Gemeentefonds zijn een aantal
taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen opgenomen.
De bedragen die samenhangen met de taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen
worden zoals gebruikelijk via deze wijziging op een stadsstelpost opgenomen in
afwachting van een voorstel over de mogelijke inzet van deze middelen (zowel de
inkomsten als de uitgaven worden opgehoogd).
Via deze wijziging wordt de ontwikkeling van het accres en de volumeontwikkeling
voor de jaren 2015 en verder verwerkt op de stadsstelpost.
B. Wijzigingen met betrekking tot restantkredieten en projectbudgetten
De wijzigingen in dit onderdeel hebben allen betrekking op restantkredieten.
Hieronder vallen zowel investeringen die geactiveerd worden, als incidentele
exploitatiebudgetten die gedekt worden uit (bestemmings)reserves. Over deze
kredieten heeft de Raad eerder besloten. Omdat de uitvoering van deze kredieten
een meerjarig karakter hebben wordt door middel van de verzamelwijziging het
restant overgeheveld vanuit het lopend boekjaar naar een volgend boekjaar.
De onderdelen van kredieten die volgens de (actuele) uitvoeringsplanning vanaf 2016
staan gepland, worden bij deze verzamelwijziging verlaagd, waarna deze bij de
i e verzamelwijziging 2016 opnieuw zullen worden opgevoerd. Uiteraard passend
binnen het door de Raad beschikbaar gestelde totaalkrediet.
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AWN 17116 Kredieten Hofkwartier
De bestedingen voor het projectonderdeel Openbare ruimte Hofkwartier hebben een
meerjarig karakter en worden gedekt uit de reserve Strategische Investeringen. Voor
de herinrichting van de Museumstraat en overige straten wordt C 200.000,doorgeschoven naar 2016.
Het projectonderdeel 't Hof van Nederland wordt in 2015 financieel afgewikkeld. Over
deze financiële afwikkeling wordt gerapporteerd via een separate
raadsinformatiebrief. De verkoop van het pand Hofstraat 3 voor C 200.000,- is
geëffectueerd in 2015, maar was begroot in 2016. Voor de verkoop van Stek 13 is
een akkoord bereikt onder voorbehoud van verkrijging van omgevingsvergunning,
maar de opbrengst is naar verwachting C 50.000,- lager dan begroot.

Op het totaal van het project valt de investering C 450.000,- lager uit. Hiermee wordt
in de kredieten invulling gegeven aan de genoemde vrijval van C 390.000,-, welke bij
de screening SI in de Kadernota 2016 heeft plaatsgevonden onder voorwaarde van
verkoop van de panden.

AWN 17117 Kredieten Binnenstad
De meerjarige investeringsbudgetten voor Levendige Binnenstad, Waterdriehoek en
Mijlpalen zullen in 2015 niet geheel worden uitgegeven en schuiven door naar 2016.

AWN 23115 Kredieten Sport
Enkele investeringskredieten zullen, in afwachting van verdere uitwerking van
toekomstvisie sportparken(in het kader van de Agenda voor de Stad), worden
doorgeschoven naar 2016. Het gaat om kunstgras Patersweg en vervanging van de
doelmat van het kunstgrasveld op Corridor.
Enkele andere kredieten kunnen een jaar later worden uitgevoerd, omdat de staat
van onderhoud dit toelaat. Het gaat in totaal om totaal C 396.500,-.

AWN 23119 Krediet Herontwikkeling sportpark Schenkeldijk
De bestedingen voor de Herontwikkeling sportpark Schenkeldijk(intensivering nr. 7)
en een investeringskrediet kunstgras zullen voor een bedrag van C 316.000,- worden
doorgeschoven naar 2016. De herontwikkeling van het sportpark wordt 4e kwartaal
2015 / l e kwartaal 2016 verder uitgewerkt.

AWN 34200 Kredieten Dordt West
De bestedingen voor het programma Dordt West hebben een meerjarig karakter, en
worden gedekt uit de reserve Strategische Investeringen. Er wordt circa
C 1.600.000,- doorgeschoven naar 2016. Dit heeft voornamelijk betrekking op:
Het sociaal programma Dordrecht West in Balans 2013-2016 (C 240.000,-).
Herinrichting Nassauweg en omgeving (C 432.000,-). De werkzaamheden in de
openbare ruimte worden begin 2016 uitgevoerd.
Herstructurering Wielwijk (C 750.000,-). O.a. werkzaamheden in de openbare
ruimte voor Admiraalsplein 2e fase en planvoorbereiding schuiven door naar
2016/2017.
Fysiek Crabbehof (C 175.000,-). Voorbereiding en aanpassingen in de openbare
ruimte rond het winkelcentrum start in 2016.

AWN 34231 Krediet 1e jaarschijf Vestigingsplan
Op verzoek van de schoolbesturen is met de eerste jaarschijf van het vestigingsplan
meer verantwoordelijkheid voor huisvestingsaanvragen aan de schoolbesturen van
het primair onderwijs gegeven. Omdat de besturen andere prioriteiten hebben
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gesteld is een tussen investeringskredieten neutraal geschoven. U bent over deze
herschikking geïnformeerd per brief d.d. 31 maart 2015 met nummer 1397698.

AWN 34233 Kredieten Onderwijshuisvesting
De uitgaven van enkele investeringen blijken niet geheel in 2015 gerealiseerd te
worden, waardoor meerjarig begroten noodzakelijk is. Dit betreft de nieuwbouw van
de Albatros, die nu in de voorbereidende fase is, en de nieuwbouw of renovatie van
gymzalen.

AWN 35191 Kredieten Nieuwe Dordtse Biesbosch(NDB)
De bestedingen voor het project Nieuwe Dordtse Biesbosch hebben een meerjarig
karakter, en worden gedekt uit bijdragen van Provincie, bijdrage Waterschap en deels
uit de reserve Strategische Investeringen. Er wordt 8.500.000,- doorgeschoven
naar 2016. Dit heeft voornamelijk betrekking op latere verwerving van de gronden,
uitvoering Landbouwweg, KRW en Noorderdiepzone in 2016.

AWN 35193 Kredieten Westelijke Dordtse Oever (WDO)
In 2014 is met raadsbesluit 1324138 een krediet voor WDO uitgaven gevoteerd voor
de jaren 2014 en 2015; Abusievelijk is het krediet van C 1.187.500,- voor 2015 niet
in de begroting verwerkt. Dit wordt nu alsnog hersteld.
De uitgaven zijn C 2.600.000,- lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door
vertraging van het deelproject Westelijke ontsluiting (C 1.200.000,-), vertraging in
voorbereiding aanleg Infra (C 550.000,-), nog niet uitgevoerde voorbelasting voor
Infra (C 500.000,-) en verschuiving over de jaargrens van kosten voor plan van
aanpak herstructurering Dordtse Kil I en II (C 350.000,-). Dit zal doorschuiven naar
2016. De vertragingen worden veroorzaakt door respectievelijk vertraagde uitvoering
van de dijkversterking door het Waterschap en doordat nog niet alle benodigde
gronden in gemeentelijk eigendom zijn verworven.

AWN 35195 Kredieten Leerpark
De bestedingen voor het Leerpark hebben een meerjarig karakter, en worden gedekt
uit de reserve Strategische Investeringen. Er wordt C 240.000,- doorgeschoven naar
2016.

AWN 35238 Kredieten Parkeren sportparken
Met de intensivering nr. 22 Parkeren sportparken wordt het verminderen van de
parkeerdruk op de sportparken Stadspolders en Schenkeldijk en het daarmee
tegelijkertijd verbeteren van de veiligheid op en rond de terreinen beoogd. De
middelen worden benut in samenhang met de uitwerking toekomstvisie sportparken.
Er was hiervoor een bedrag van C 330.000,- in de reserve Parkeren gestort. Later is
C 80.000,- onttrokken aan de reserve SI -Vrije ruimte. Dit bedrag was al inbegrepen
in de C 330.000,- en wordt nu teruggestort naar de reserve SI -vrije ruimte. De
besteding van de (oorspronkelijke) C 80.000,- wordt doorgeschoven naar 2016.

AWN 37168 SBH actualisatie begroting
De bestedingen voor het VRI vervangingsprojecten Vrieseweg - Singel (C 50.000,-),
die uit de reserve SI gedekt wordt, is in 2015 C 50.000,- lager dan begroot.
Het project schuift door naar 2016 vanwege de verbondenheid met andere
werkzaamheden op de genoemde locatie, die ook zijn doorgeschoven naar 2016.

AWN 37249 Kredieten Stadsbeheer
De beschikbare kredieten bij Stadsbeheer voor investeringen in groot onderhoud zijn
gebaseerd op planningen waar de technische noodzaak bepalend is. De feitelijke
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realisatie van deze projecten wordt regelmatig vertraagd. Belangrijkste oorzaken
hiervan zijn de toegenomen complexiteit, zoals burgerparticipatie,
bereikbaarheidseisen en afstemming met andere stakeholders. Voor 2015 waren het
aansluiten op het vernieuwingsprogramma Dordt West en de aanleg van het
warmtenet (HVC) belangrijke vertragende factoren.

In totaal betekent dit (excl. wegen) dat van het beschikbare krediet 2015 van
C 11 miljoen zo'n C 4 miljoen doorschuift naar 2016.
Stadsbeheer gaat zowel de programmering van de projecten als de voorbereiding en
uitvoering meer integraal oppakken. Ook een stringentere sturing op het gehele
proces (vergelijkbaar met de aanpak van de Intensivering Wegen) moet leiden tot
een betere aansluiting van planning en uitvoering.

AWN 38109 Krediet Slenterroute Hofkwartier
Conform raadsbesluit 1213273 wordt het budget voor de slenterroute en
kwaliteitsverbetering van de gesloten gevelwanden, poorten en schuttingen
overgedragen vanuit het programma Hofkwartier naar het Dordrechts Museum.
Hiervoor wordt C 170.000,- overgeboekt van de reserve SI -Hofkwartier naar de
reserve SI-Slenterroute.

C. Budgettair neutrale wijzigingen binnen of tussen programma's
AWN 21106 VG8 actualisatie begroting
De verkoopopbrengsten worden met C 805.100,- verlaagd. Voor drie panden zijn
vergaande onderhandelingen gaande, maar vindt de transportdatum naar
zicht (C 275.000,-). Het nadeel zal worden verrekend met de Bedrijfsreserve VGB.
De kosten, welke ten laste van de onderhoudsvoorziening komen, zijn verlaagd met
C 1.200.000,- door uitgesteld onderhoud.

AWN 22105 NMC Weizigt actualisatie begroting
Duurzaamheidscentrum Weizigt voert in 2015 diverse extern gefinancierde projecten
uit, waarvan de inkomsten en uitgaven nog niet eerder begroot zijn. Dit betreft het
project Groen doet Goed (C 80.000,- in 2015), de actualisatie van het Aquarama
(C 80.000,-) en het MVO Bedrijvennetwerk (C 10.000,-).
Voor 2015 wordt C 14.700,- aan onderhoudsuitgaven en C 17.000,- voor het
renoveren van het Aquarama ten laste van de daarvoor bestemde voorziening
gebracht.

AWN 23120 NASB middelen
Twee belangrijke doelstellingen van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
(NASB) zijn het terugdringen van bewegingsarmoede en de vermindering van
overgewicht. Er is voor de afronding van dit beleidsplan en de overgang naar "nieuw
de middelen ingezet worden in het kader van het aangepast sporten (doel:
terugdringen van bewegingsarmoede). Het bedrag 2015 van C 30.000,- zal via de
reserve doorschuiven naar 2016.
AWN 34240 Herschikken aoparaatskosten MO
De ureninzet van MO-medewerkers wordt gedeeltelijk herverdeeld over de
begrotingsprogramma's waar MO aan werkt.
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AWN 34242 WMO transitie 2014
De nagekomen kosten en opbrengsten uit de Wmo transitie 2014 zijn nog niet in de
begroting opgenomen. Dit is per saldo budgettair neutraal.

AWN 34243 SDD 2e programmaverantwoording
Op basis van de 2e programmaverantwoording 2015 van de GRD wordt via deze
budgetneutrale wijziging een aantal deelbudgetten voor de SDD herschikt. Dit heeft
betrekking op de begrotingsprogramma's werk en inkomen en zorg en ondersteuning.

AWM 35192 Ondernemingsfonds
Op 16 december 2014 heeft de raad de Verordening Reclamebelasting
Kernwinkelgebied Dordrecht vastgesteld. De opbrengst van de belasting aangevuld
met een subsidiebijdrage van C 65.000,-, wordt door de gemeente gestort in het
Ondernemersfonds. Uit een recente inventarisatie is gebleken dat de te verwachten
belastinginkomsten moeten worden bijgesteld van C 150.000,- naar C 115.000,-,
waardoor ook de daaraan gekoppelde subsidiebijdrage met C 35.000,- wordt verlaagd
tot C 180.000,- (C 65.000,- + C 115.000,-).
AWN 35196 SO-EOG actualisatie begroting
De volgende inkomsten worden in de begroting 2015 bijgesteld:
Verhoging erfpachtinkomsten van het Havenbedrijf Rotterdam met C 209.000,-,
als gevolg van de contractueel afgesproken upward.
Verhoging inkomsten benzineverkooppunten van C 88.000,- door een
naheffing 2014 over het aantal verkochte liters brandstof.
De volgende uitgaven worden in de begroting 2015 bijgesteld:
Verlaging van de onderhoudskosten van de Biesbosch van C 35.000,-. Deze kosten
zullen doorschuiven naar 2016.
Verlaging van de belastingen van de Biesbosch van C 10.000,-.
Verhoging van de belastingen bij de overige gronden van C 70.000,-.
Het positieve saldo van bovenstaande mutaties, ad C 272.000,- wordt gestort in de
Algemene reserve Grondbedrijf.

AWN 37168 Actualisatie begroting Stadsbeheer
Binnen de budgetten voor kabels en leidingen, havenbedrijf Rotterdam en VRI's
worden zowel kosten als opbrengsten budgetneutraal gewijzigd. Zowel de baten als
lasten worden met C 196.066 naar beneden bijgesteld.

AWN 38108 Kunstaankopen Dordrechts Museum
Er worden voor C 304.000,- kunstaankopen gedaan, welke voor C 207.000,- worden
gefinancierd uit bijdragen van derden. Het overige deel, ad C 97.000,- wordt
onttrokken aan de reserve Erfstellingen en legaten en schenkingen Musea.
Doelstelling
Actualiseren gemeentelijke begroting.
Argumenten
Een aantal eerder genomen raadsbesluiten en/of autonome ontwikkelingen zijn nog
niet administratief verwerkt in de begroting.
Door bij verschuivingen over boekjaren binnen gevoteerde kredieten dit zo snel
mogelijk (via de verzamelwijziging) te verwerken is tevens een betere
liquiditeitenplanning en sturing op het EMU-saldo mogelijk.
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Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.
Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
- ontwerp besluit;
- voorblad begrotingswijziging;
- begrotingswijziging rubriek 6;
- begrotingswijziging rubriek 7.
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