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2e Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018

Voorgesteld besluit

De begroting te wijzigen conform de bij dit raadsvoorstel gevoegde
begrotingswijzigingen met nummers 218200 en 219099 inzake de
"2e verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2018".
Samenvatting

Dit raadsvoorstel is de 2e verzamelwijziging van de Begroting 2018. De onderliggende
deelwijzigingen worden afzonderlijk toegelicht.
Na de Bestuursrapportage 2018 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan
die leiden tot een majeure afwijking op het actuele begrote resultaat. Wij informeren
u hierover via dit voorstel en stellen voor de Begroting 2018 op deze punten aan te
passen. Hierdoor daalt het verwachte positieve rekeningresultaat van € 4,1 miljoen
naar € 1,6 miljoen.
In dit raadsvoorstel is, zoals eerder is toegezegd aan de raad, een uitgebreidere
toelichting gegeven op de oorzaken van vertragingen op investeringen en projecten.
Inleiding

Gedurende het jaar nemen wij diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen
ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen
programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden niet tot wijziging van het
begrote financiële resultaat en hebben geen beleidsinhoudelijke gevolgen.
Het formeel wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via
een raadsvoorstel worden deze wijzigingen gebundeld en met een verzamelwijziging
aan de gemeenteraad voorgelegd.
In de verzamelwijziging is een aantal deelwijzigingen opgenomen die voortvloeien uit
eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met het
raadsvoorstel is verwerkt. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het
betreffende raadsbesluit. Naast deze technische wijzigingen zijn er een drietal
majeure wijzigingen opgenomen.
In onderstaande tabel worden de financiële mutaties van de bijgesloten
begrotingswijzigingen toegelicht. Vervolgens wordt elke deelwijziging kort tekstueel
toegelicht.
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nr. naam wijziqinq
i
2a
2b
2c
3

Septembercirculaire 2018
Sociale Dienst Drechtsteden
Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
GRD algemeen
Spoorzone /Spuiboulevard
totaal A: Majeure wijzigingen na de Bestuursrapportage

4 Mei-en septembercirculaire 2018 (stelposten)
5 Bijstelling specifieke uitkeringen
totaal B: Mutaties omtrent riiksmiddelen
6 Vertraging investeringen en projecten
7 Tijdeliike brandweerkazerne
totaal C: Mutaties omtrent investerinoskredieten

...1 Retributie bedrijfsafval

9 Beschermd Wonen en Opvang
10 Regionaal Veiligheidshuis
11 Aanpassing loonverdeling
totaal D: Mutaties omtrent bedrijfsvoering en verdeelsystematiek

12
13
14
15
1b
1/

Programma Levendige Binnenstad 2018
Vertraging investeringen en projecten
investeringen met relatie met Reserve Afschrijving
SI vrije ruimte
Visbrug
Vastgoed
totaal E: Mutaties omtrent reserves

18 ESF Actieve Indusie 2014-2020 2e tranche
19 Tennetregeling
Programmering Musea
totaal F: Mutaties omtrent lasten en baten
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Toelichting pp de tabel
Mutatie in een 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.
Bij saldo is -/- een nadeel en + een voordeel.
Mutatie 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).
Mutatie krediet: Betreft aanpassingen van kredieten. + betreft verhoging van krediet,
-/- betreft een verlaging.
Mutatie reserves: Betreft het saldo van de mutaties op reserves. + betreft een
storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking.

Mutatie weerstandsvermogen: Betreft een mutatie op het weerstandsvermogen.
+ betreft een storting/dotatie, -/- betreft een onttrekking. Deze mutaties zitten ook
in de kolom reserves.
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Toelichting op de onderliggende begrotingswijzigingen
A. Majeure wijzigingen na de Bestuursrapportage

Onderstaande wijzigingen leiden tot aanpassingen van het begrote resultaat.
1. Septembercirculaire (nadeel € 2.171.000.-)
De ontwikkeling van het accres en het volume 2018 laat een forse min in de
Septembercirculaire 2018 zien t.o.v. de Meicirculaire 2018. In totaal ontvangt
Dordrecht € 2.171.000,- minder aan Algemene Uitkering. Dit komt voornamelijk
doordat het Rijk in 2018 minder uitgeeft dan gedacht bij de meicirculaire. Via de
trap-af-systematiek leidt dit tot een lager accres. Daarnaast is te zien dat de
gemeenten een fors groter beroep doen op het BTW-compensatiefonds, waardoor de
eerdere gepresenteerde ruimte onder het BTW-plafond afneemt.
2. Verbonden partijen (neutraal)
Op bijdragen aan verbonden partijen zien we naar aanleiding van de tweede
voortgangsrapportages enkele te verwachten afwijkingen. Er zijn positieve en
negatieve afwijkingen, die per saldo niet leiden tot een gewijzigd resultaat aan de
kant van de gemeente Dordrecht. Desondanks willen we u tijdig informeren en de
begroting per programma bijstellen vanuit rechtmatigheidsoogpunt.
a. Sociale Dienst Drechtsteden (voordeel € 825.000,-)
Door extra Rijksbijdragen (BUIG) kan een gedeelte van de in de Begroting 2018 extra
geraamde uitgaven (zie onontkoombaar knelpunt nr. 4 uit de Kaderbrief 2018')
vrijvallen. Per saldo verwachten we een voordeel van zo’n € 600.000,-. Daarnaast
vallen de apparaatskosten € 100.000.- hoger uit en ontstaat een voordeel op de
WMO van € 325.000,- (€ 625.000,- voordeel doordat de CAO huishoudelijke hulp pas
volledig effect heeft in 2019 en door toename gebruik van maatwerkvoorzieningen
begeleiding en kortverblijf een nadeel van € 325.000,-).
b. Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (nadeel € 450.000, -)
De Dordtse kosten voor jeugdhulp nemen verder toe met € 450.000,-. Debet hieraan
zijn de toename van het aantal jeugdigen in de 2e lijnszorg (= specialistische zorg)
en extra vervoerskosten.
c. GRD algemeen (nadeel € 375.000,-)
De budgetten met betrekking tot Bureau Drechtsteden, OCD, GBD en SCD blijken na
confrontatie met recente informatie van de GRD niet afdoende. Uit deze rapportage
bleken een aantal tegenvallers die niet waren voorzien, samen betekent dit een
hogere bijdrage van € 375.000,-.
3. Voorbereidinoskosten Sooorzone en Spuiboulevard fnadeel € 315.000.-)
Het college stelt in de begroting 2019 voor om € 10 miljoen te reserveren voor de
binnenstedelijk bouwopgave. In de Bestuursrapportage 2018 heeft het college
aangegeven zo snel mogelijk met deze werkzaamheden te willen starten. Het college
is in 2018 gestart met onderzoeken en gebiedsvisie op de projecten Spoorzone en
Spuiboulevard. De kosten voor diverse onderzoeken bedragen naar verwachting
€ 315.000,- in 2018. Deze kosten kunnen niet geactiveerd worden en moeten
daarom ten laste van de exploitatie van 2018 worden gebracht.
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B. Mutaties omtrent Rijksmiddelen

4. Mei- en septembercirculaire 2018 (stelposten}
In de mei- en septembercirculaire 2018 zijn middelen ontvangen voor o.a. het
Sociaal Domein en diverse integratie- en decentralisatie-uitkeringen zoals
vrouwenopvang, referendum voor de Sleepwet en WMO. Deze extra middelen worden
als stadsstelpost opgenomen in afwachting van een beleidsvoorstel voor invulling van
de middelen of direct met de al bestaande budgetten verrekend.
Op 20 februari 2018 heeft uw raad besloten (RIS-dossier 2093399) om in te
stemmen met de startnotie "lokaal programma armoede en schulden". Met deze
wijziging worden de middelen van € 224.804,- die het Rijk beschikbaar heeft gesteld
voor 2018 opgehaald.
5. Bijstelling specifieke uitkeringen
De hoogte van diverse specifieke Rijksuitkeringen op het gebied van
onderwijsachterstandenbeleid, voortijdig schoolverlaten, laaggeletterdheid en
vangnetuitkering participatiewet is naar boven bijgesteld. Daarnaast is van het Rijk
een subsidie ontvangen voor de bevordering van gelijke kansen voor kinderen en
jongeren. Deze extra inkomsten worden in 2018 besteed aan de daarvoor bestemde
doelen.
C. Mutaties omtrent investeringskredieten

6. Vertraging (financiële afwikkeling) projecten en investeringen
De uitvoering en/of financiële afwikkeling van een aantal investeringen en projecten
die opgenomen zijn in de Begroting 2018 zal de jaargrens overschrijden. De verdere
uitvoering, danwel afronding, zal in 2019 e.v. plaatsvinden. De bijbehorende
investeringskredieten en projectbudgetten worden in 2018 verlaagd en vervolgens in
2019 weer opgevoerd. Deze mutaties hebben geen effect op het totale projectbudget.
Hieronder worden de betreffende projecten, geclusterd per belangrijkste oorzaak van
de mutatie, toegelicht:
6.1 Definitieve planvorming en besluitvorming neemt meer tijd in beslag
Voor de realisatie van een fietsenstalling aan de parkzijde van het station heeft uw
raad middelen beschikbaar gesteld vanuit het uitvoeringsprogramma "Dordt fietst
verder 2015-2018" (RIS-dossier 1550745). Om deze fietsenstalling te realiseren is
substantiële cofinanciering nodig. Na eerder uitblijven van een rijksbijdrage, wordt
momenteel samen met ProRail en Provincie Zuid-Holland gewerkt aan een
toekomstbestendig plan en bijbehorende financiering. Daarom wordt € 430.000,- van
het beschikbare budget, dat onttrokken wordt uit de reserve Grondbedrijf,
doorgeschoven.
De voorbereiding van de upgrade van De Viersprong gaat langer duren dan gedacht.
Naar verwachting zal de upgrade pas in 2019 plaatsvinden.
Enkele investeringskredieten Sportparken zijn gerelateerd aan de verplaatsing van
sportverenigingen in het kader van de toekomstvisie sportparken. Op basis van de
huidige stand van zaken schuiven de volgende onderdelen door naar 2019:
De aanleg van de korfbalvelden voor Movado ad € 121.000,- (nu nog Patersweg) is
afhankelijk van de verplaatsing van Movado en het gereedkomen van de plannen die
hiermee samenhangen.
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Het krediet voor parkeren op de Schenkeldijk is voor een deel uitgevoerd op het
zuidelijke deel van het sportpark. Voor een ander deel (€ 219.000,-) is uitvoering
afhankelijk van de definitieve plannen (configuratie) van dit sportpark.
Een aantal renovatiebudgetten uit de onderhoudsvoorziening, met een omvang van
€ 408.000,-, worden doorgeschoven naar 2019 in afwachting van de concretisering
van de plannen op de sportparken. Dit heeft grotendeels betrekking op de
Schenkeldijk.
Een aantal kredieten voor onderwijshuisvesting, ter grootte van € 1,9 miljoen,
schuiven door naar 2019, als gevolg van vertragingen bij de bouw van een gymzaal
en twee scholen.
6.2 Samenloop met andere projecten
Het uitvoeringsprogramma Brugbediening is vertraagd, waardoor € 200.000,- van het
beschikbare krediet doorschuift naar 2019 en € 190.000,- naar 2020. Om de overlast
zo klein mogelijk te houden, gebeurt de vervanging van de brugbedieningsinstallaties
bij voorkeur in de winterperiode. De bediening van de Engelenburgerbrug was
gepland in de winterperiode 2017/2018, maar dit bleek niet haalbaar door de
noodzakelijke afstemming met werkzaamheden aan de Lange Geldersekade. De
uitvoering was doorgeschoven naar de winterperiode 2018/2019, maar deze planning
is nu doorkruist door de komst van The Passion. Hierdoor schuift het project op naar
de winter 2019/2020 en doordat maar één brug tegelijk kan worden begeleid, schuift
hierdoor ook de volgende brug op.
Een deel van de uitvoering van het Verkeersstructuurplan centrum is vertraagd,
omdat de wijzigingen aan de nutsvoorzieningen bij de Sint Jorisweg, Groenedijk,
Albert Cuypsingel en Beverwijckstraat pas na de zomervakantie zijn afgerond.
Derhalve kunnen werkzaamheden op die locaties pas vanaf nu plaatsvinden. Over
overige aanpassingen heeft overleg met buurtafvaardigingen plaatsgevonden en zijn
(tijdrovende) communicatierondes doorlopen. Van het krediet schuift € 100.000,door.
6.3 Vervanging bewust uitgesteld omdat bestaande nog voldoet
Het jaarlijks beschikbare krediet voor vervanging van verkeersregelinstallaties is
gebaseerd op een technische vervangingsplanning opgesteld in 2012. Momenteel
wordt jaarlijks bezien welke installaties werkelijk aan vervanging toe zijn en worden
de vervangingen zo veel mogelijk gekoppeld aan geplande wegreconstructies (bijv.
Oranjelaan/ Merwedestraat). Een bedrag van € 480.000,- kan daarom worden
doorgeschoven naar 2019.
6.4 Capaciteitstekort
Het uitvoeringsprogramma Wegen is vertraagd, omdat onvoldoende capaciteit bij het
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) aanwezig is voor het voorbereiden van een
aantal grote projecten. De landelijk trend van een tekort aan geschikt technisch
personeel doet zich ook hier voor. Daarnaast kunnen projecten ook worden vertraagd
door andere externe factoren, zoals afstemming met HVC-warmteleiding, geen
overeenstemming met bewoners over mogelijke functionele aanpassingen, stagnatie
door vervuilde grond, enz. Een krediet van € 600.000,- schuift door naar 2019.
De uitvoering van relatief kleine constructieve projecten wordt steeds complexer,
waardoor de voorbereiding meer tijd en capaciteit vergt. Ook blijkt dat groot
onderhoud nog wel wat uitgesteld kan worden. Hierdoor zal in 2018 het volledige
beschikbaar bedrag niet worden besteedt. Naar verwachting zal circa € 500.000,-
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worden doorgeschoven naar 2019, waarin het nodig is voor de grote aanpak van het
herstel van Engelenburgerbrug.
Door het pas medio 2018 in kunnen vullen van personele capaciteit volgens het Plan
Essenhof 2018-2033 worden een aantal kredieten (samen € 173.702,-) verschoven
naar 2019.
6.5 Technisch/administratief
De vanuit het project WDO met Rijkswaterstaat overeengekomen bijdrage van
€ 3,3 miljoen aan de verkeersknoop N3/A16 zal pas na realisatie in 2021
plaatsvinden.
7. Tiideliike brandweerkazerne.
Door de verplaatsing van de 2e uitrukpost van het Oranjepark naar de Noordendijk
zal het pand gereed worden gemaakt voor verhuur aan de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. Hiervoor is een krediet van € 483.000,- nodig. Het krediet zal in drie
jaar worden afgeschreven, waarbij de kapitaallasten worden opgenomen de
huurprijs.
D. Mutaties omtrent bedrijfsvoering en verdeelsystematiek

8. Bedrijfsafval
We verantwoorden de kosten en opbrengsten voor het bedrijfsafval voortaan apart
(deze werden voorheen gesaldeerd). Hierdoor neemt de transparantie van onze
bedrijfsvoering toe en voldoen we beter aan eisen die de Wet Markt en Overheid en
de VPB stellen.
9. Beschermd Wonen
In het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Opvang is afgesproken dat de
personele inzet van Dordrecht voor Beschermd Wonen en Opvang gedekt kan worden
uit de Rijksbijdragen die Dordrecht als centrumgemeente voor deze taken ontvangt.
10. Regionaal Veiliaheidshuis
De begroting van het regionale Veiligheidshuis is aangepast op de te verwachten
ontwikkelingen en gecorrigeerd voor de te hoge indexering van het budget voor de
personeelslasten. Een voordelig restsaldo van € 2.975,- is ondergebracht bij de
Algemene Dekkingsmiddelen.
11. Verschuivingen in personele inzet over programma's
De personeelskosten worden aan diverse programma's toegerekend o.b.v. de
feitelijke inzet per programma. Er zijn enkele kleine correcties gemaakt op de
oorspronkelijke verdeling, waardoor meer recht gedaan wordt aan de feitelijke
situatie.
E. Mutaties omtrent reserves

12. Programma Levendige Binnenstad
Het programma Levendige Binnenstad wordt tot en met 2018 gedekt uit de reserve
SI. Hierin is nog € 74.603,- beschikbaar voor het programma, die met deze wijziging
onttrokken wordt, ter uitvoering van de activiteiten in 2018.
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Op het project Waterdriehoek wordt in 2018 € 1.000.000,- subsidie ontvangen van
de provincie. Samen met een onttrekking van € 300.000,- aan de reserve
Waterdriehoek, wordt uitvoering gegeven aan dit project.
Voor de inzet op de Mijlpalen wordt het nog resterende bedrag van € 157.194,onttrokken aan de reserve Mijlpalen, als dekking voor de activiteiten van dit jaar.
13. Aanpassingen VRI's Laan der Verenigde Naties
In de Sl-reserve Doorstroming Openbaar Vervoer zijn middelen beschikbaar met als
doel de optimalisering van de doorstroming van het OV bij diverse
verkeersregelinstallaties (VRI's), op met name het traject Laan der Verenigde Naties Glazenplein - A16. Middels deze wijziging wordt € 27.826,- onttrokken aan de reserve
om op dit traject te investeren in overlastbeperkende maatregelen met het oog op de
aanstaande renovatie van de N3.
14. Investeringen met relatie met Reserve Afschrijving
Enkele investeringen zijn gekoppeld aan de Reserve Afschrijving. Bij wijzigingen op
deze investeringen is de mutatie op de reserve Afschrijving niet in alle gevallen op
eenzelfde manier verwerkt. Met deze wijziging worden de betreffende investeringen
weer gelijk getrokken met de mutaties op de bijbehorende reserve.
15. SI vrije ruimte
Door het wegvallen van een jaarlijkse storting (zie Kadernota 2018) en eerdere
Raadsbesluiten over onttrekkingen i.v.m. OV65+ en Verkeerstructuurplan Centrum
wordt in de begroting € 119.851,- meer uit de reserve SI Vrije ruimte onttrokken dan
erin zit. Omdat een negatieve reserve niet is toegestaan, wordt deze reserve vanuit
de Algemene Reserve aangevuld tot saldo € 0,-.

In 2016 zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de Visbrug. Deze kosten zijn
vooruitlopend op het destijds nog in te stellen investeringskrediet voor de Visbrug
tijdelijk ten laste gebracht van de reserve Levendige Binnenstad. Met deze wijziging
wordt deze onttrekking teruggedraaid en de kosten alsnog ten laste van het
inmiddels beschikbaar gestelde krediet voor de Visbrug gebracht.
17. Vastgoed
Het geplande onderhoud voor het jaar 2018 is € 600.000,- hoger dan in de begroting
is opgenomen. De kosten worden gedekt door een onttrekking uit de Reserve
Onderhoudsfonds VG.
Op 9 oktober 2018 heeft het college besloten enkele panden te verkopen. Het
resterende saldo van de Bedrijfsreserve Vastgoed is gereserveerd voor kosten met
betrekking tot het verkoopkaar maken. Na deze onttrekking wordt de reserve
opgeheven, zoals besloten bij de Kadernota 2018.
F. Mutaties omtrent lasten en baten (externe bijdragen)

18. ESF Actieve Inclusie 2014-2Q2Q 2* tranche
De lasten en baten zijn incidenteel € 800.000,- hoger dan begroot, omdat Dordrecht
als centrumgemeente voor de regio de ESF-regeling Actieve Inclusie 2014-2020
benut. Voor de 2* tranche van dit project wordt in 2018 naar verwachting
€ 800.000,- aan subsidiemiddelen ontvangen, die doorgezet worden naar de externe
uitvoerders. Dordrecht heeft bij dit project alleen een faciliterende rol.
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19. Tennetreaelina
De gemeente Dordrecht voert de regeling van het Rijk uit voor het aankopen van
woningen onder hoogspanningsleidingen. De kosten hiervan worden vergoed door het
Rijk, behoudens de beheerlasten. De verwachting is dat bij verkoop deze overige
kosten ruimschoots worden gedekt. Nu zijn kosten voor aankoop en inkomsten vanuit
het rijk voor drie panden opgenomen in de begroting.
20. Programmering Musea
Door het binnenhalen van € 225.000,- aan extra externe gelden bij fondsen voor
tentoonstellingen, kunnen hogere programmeringskosten gedekt worden.
Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.
Kosten en dekking

Het verwachte positieve rekeningresultaat daalt van € 4,1 miljoen naar€ 1,6 miljoen.
Dit betekent een lagere verwachte dotatie aan het Eigen Vermogen bij de
Jaarstukken 2018.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Niet van toepassing.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- BWN 218200 en RWN 210000

Pagina 8/8

