
 

 

Technische begrotingswijziging 2014 
 
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds 
De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds in onze primitieve begroting 2014 
is gebaseerd op de Meicirculaire 2013. Met de financiële monitor 2014 zijn de gevolgen van de 
September- en decembercirculaire 2013 voor het jaar 2014 in onze begroting verwerkt. Nu 
moeten we nog de Mei- en Septembercirculaire 2014 in de begroting 2014 verwerken. U bent 
over beide circulaires geïnformeerd via de raadsmededelingen 2014-67 en 2014-95. 
Naar aanleiding van de Meicirculaire 2014 kunnen we de raming van de algemene uitkering met 
€ 931.000 verhogen. De Septembercirculaire geeft voor 2014 een plus van € 36.000. In totaal 
dus een voordeel van € 967.000 die ten gunste van de Algemene reserve komt.  
Het voordeel van € 931.000 hadden we overigens al verwerkt in ons financieel 
meerjarenperspectief in de Begroting 2015. 
 
Taakmutaties uit de algemene uitkering 
Met de Mei- en Septembercirculaire 2014 heeft het rijk ook een aantal mutaties op specifieke 
activiteiten gemeld. Deze leiden tot bijstelling in de algemene uitkering voor de gemeente 
Doetinchem. Het beleidsuitgangspunt van onze gemeente is dat de mutaties op deze  
specifieke activiteiten één op één worden doorvertaald naar de begroting van de activiteit. Met 
deze begrotingswijziging gaan we nu de betreffende budgetten aanpassen. Het gaat om de 
volgende activiteiten: 
 
Meicirculaire 2014: 

integratieuitkering WMO 2012 4 

integratieuitkering WMO 2014 e.v. 138 

decentralisatieuitkering MO 2013 -14 

decentralisatieuitkering MO 2014 e.v. -9 

decentralisatieuitkering Centra Jeugd Gezin -12 

mantelzorg 23 

invoeringskosten jeugdzorg 93 

gezond in de stad 70 

uitvoeringskosten WWB 16 

uitvoeringskosten participatiewet   

participatiewet individuele studietoeslag   

pilot participatieverklaring nieuwkomers 15 

ondersteuning ICT sociaal domein -37 

e-overheid -15 

inkoop e-booken   

waterschapsverkiezingen   

totaal 272 
 
Septembercirculaire 2014: 

MO/Oggz -13 

CJG 5 

Koopkrachttegemoetkoming 216 

Wmo 211 

totaal 419 



 

 

 
Overigens zijn deze wijzigingen budgettair neutraal voor het totaal van onze begroting. 
 
CAO-ontwikkelingen 2013 en 2015 gemeentepersoneel 
Inmiddels is de Cao voor gemeentepersoneel voor de jaren 2013-2015 vastgesteld. Het effect 
hiervan bedraagt voor 2014 € 231.500 vanwege een eenmalige uitkering van € 350 en een  
structurele salarisverhoging van 1% per 1 oktober.  
Dit dekken we uit de reservering voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen (product 922) 
binnen onze begroting. 
De structurele doorwerking van de nieuwe CAO voor de jaren na 2014 nemen we op in de 
financiële monitor van 2015.  
 
Pogg (periodiek onderhoud gemeentelijke gebouwen) en mop 
(meerjarenonderhoudsplanning onderwijshuisvesting) 
In de jaarrekening 2013 zijn deze twee onderhoudsfondsen bij de balans onder de reserves 
gerubriceerd. Bij de samenstelling van de begroting 2014 hadden we deze twee fondsen echter 
nog als voorzieningen in onze boeken staan. De begroting 2014 moet nu dus gewijzigd worden 
zodat Pogg en Mop ook in 2014 onder reserves opgenomen staan.  
 
Correctie dekking uit algemene reserve aanleg Oostelijke randweg 
Met het vaststellen van de begroting 2014 in november 2013 heeft de raad besloten het 
krediet voor de aanleg van de Oostelijke randweg te verlagen en de geraamde onttrekking aan 
de algemene reserve van € 1.459.000 terug te draaien. Bij het samenstellen van de jaarrekening 
2013 hebben wij die onttrekking aan de AR dus niet gedaan, terwijl we daar eerder wel vanuit 
gingen. In de begroting 2014 en de algemene reserve 2014 is dit nog wel als zodanig geraamd. 
Dit moeten we bij deze herstellen. Per saldo heeft deze wijziging geen effect voor de 
gemeentebegroting en algemene reserve. 
 


