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Voorgesteld besluit

1. de Begroting 2018 inclusief de meerjarenraming 2019-2021 vastte stellen.
Samenvatting

Op de site www.dordrecht.bearotina-2018.nl treft u de Begroting 2018, met
bijbehorende bijlagen. Deze begroting bevat de nadere uitwerking van de door u
bij de Kadernota 2018 genomen besluiten en de inzet ten aanzien van het staande
beleid.
Doelstelling

Met deze begroting leggen wij u de kaders voor waarbinnen wij de door u
vastgestelde doelstellingen bewerkstelligen. De begroting bevat een concrete
vertaling van de bij de Kadernota 2018 genomen besluiten. Wij vragen u de
Begroting 2018 vast te stellen. Daarnaast brengen wij u in positie om een
inhoudelijk debat te voeren over de voortgang van de ambities uit ons
Politiek Akkoord en de overige beleidsdoelstellingen. Dit debat faciliteren wij voor
de eerste keer met behulp van een digitale begroting.
Argumenten

Ieder jaar stellen wij een begroting op waarin wij onze beleids- en financiële
doelstellingen voor het komende jaar beschrijven. Dit doen wij, zodat u uw
kaderstellende rol kunt invullen en uw budgetrecht kunt uitoefenen. Tevens
bestendigen wij met de voorliggende begroting het ingezette beleid voor de
periode 2018 en verder. Wij vertalen de overeengekomen ambities en
doelstellingen in plannen en activiteiten voor het komende jaar. Het eindresultaat
hiervan is terug te vinden op de website: www.dordrecht.bearotina-20181.
Digitalisering en inhoudelijke dóórontwikkeling

In uw opdracht (zie hiervoor RIS-dossier 1836320’) startten we een proces om de
Begroting 2018 te digitaliseren en fasegewijs ook op de inhoud verder te
ontwikkelen. We hebben de afgelopen maanden in nauw overleg met de
auditcommissie en intensief proces gelopen, gericht op:
- De omvorming van het oorspronkelijke gedrukte boekwerk naar een
overzichtelijke en goed doorzoekbare website. Waarbij het bouwen van de
website en het hieraan koppelen van financiële systemen centraal stond.
- Het verbeteren van de informatie op de programmakaarten. Hierbij lag het
accent op compactere, makkelijk leesbare teksten. Dit onder andere door
scherper te kiezen in wat we wel en wat we niet hebben opgeschreven en door
de samenhang tussen doelen en activiteiten scherper te maken. Dit alles binnen
1 Daarnaast is de portal www.dQrdrecht.pcDortal.nl ingericht. Op deze portal worden alle
P&C documenten overzichtelijk gepresenteerd.
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de bestaande structuur van twaalfprogramma's (waarbinnen de doelen en
indicatoren ook niet zijn aangepast). Op deze manier verwachten wij het debat
beter te faciliteren.
In 2018 wacht het proces van verdere dóórontwikkeling. Wat hierbij prioriteit krijgt
zullen we na evaluatie met (een vertegenwoordiging van) de raad bepalen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn dit jaar al onze voorstellen integraal
onderdeel van de (Concept) Begroting 2018. Er is geen le Bestuurlijke wijziging
opgesteld bij de Begroting 2018, het raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Prins
Clausbrug gaat gepaard met de le wijziging.
Financiële begroting

De (Concept)Begroting 2018-2021 bevat het volgende saldo:
Bedragen *€t000

2018

2019

Eindsaldo Kadernota 2018

C

153

C

Technische ramingsbijstellingen

245

€

2.746

C

480

C

Vastgoed

c
c
c
c
c
c
c

Begroting 2018

c

Meicirculaire 2017
Septembercirculaire 2017
Cao gemeenten 2017-2019
Dienst Gezondheid en Jeugd
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

319-

2020
C 1.911

28- €

2021
C 1.455

244- C

3.531

C

197

C

4.287

321-

C

3.370

C

174-

1.212- C

1.424- C

1.424- C

1.424-

1.500-

p.m.

p.m.

p.m.

929-

547-

c

929- C

866- C

570-

1.250

c

443- C

1.103- C

1.082-

1.233

c

585

C 2.014

C 1.254

Dit saldo wordt nader toegelicht op webpagina 182. De bijbehorende
weerstandsratio bedraagt 1,0. Dit wordt nader toegelicht op webpagina 135.
Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Prins Clausbrug

Het raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Prins Clausbrug gaat gepaard met een
voorgestelde le Bestuurlijke wijziging van de Begroting 2018. Deze wijziging heeft
effect op het exploitatiesaldo van de Meerjarenraming en het
weerstandsvermogen. Deze effecten zijn in het raadsvoorstel Uitvoeringskrediet
Prins Clausbrug benoemd en toegelicht. Voor de overzichtelijkheid benoemen wij in
dit raadsvoorstel het saldo van de begroting bij conforme besluitvorming op de
le Bestuurlijke wijziging. Dit saldo is als volgt:
Bedragen «€1.000

2019

2018
Begroting 2018

C 1.233

C

585

Uitvoeringskrediet Prins Clausplein

c

c
c

585

Begroting 2018 (na le Bestuurlijke wijziging)

c

-

1.233

-

2020
C 2.014

c
c

2411.773

2021
C 1.254

C

241-

C 1.013

De weerstandsratio verbetert naar 1,1.
Kanttekeningen en risico's

In de begroting wordt bij diverse onderdelen ingegaan op de financiële positie van
de gemeente en de bestaande risico's. Een samenvatting van de financiële positie
is terug te vinden op webpagina 5. De risico's worden beschreven op
webpagina 130.
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Kosten en dekking

Voor een toelichting op de financiële begroting verwijzen wij u naar de
programmakaarten (webpagina 13) en de financiële begroting (webpagina 179).
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

We informeren met een persgesprek, op de gemeentelijke website en via sociale
media.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Wij sturen de vastgestelde begroting voor 15 november 2017 naar de provincie
Zuid-Holland.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- Begroting 2018: www.dordrecht.beQrotina-2018.nl.
Het college van Burgemeester en Wethouders
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