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Te besluiten om: 
1. De Financiële monitor 2016 vast te stellen. 
2. Daarmee te besluiten om de begroting 2016 te wijzigen op de volgende onderdelen: 
a. inkomsten Algemene uitkering te verhogen met € 789.000; 
b. inkomsten en uitgaven vanwege te ontvangen subsidies te verhogen, per saldo budgettair 
neutraal; 

c. uitgaven voor pensioenpremies te verhogen ten laste van het budget voor loon- en 
prijsstijgingen, per saldo budgettair neutraal; 

d. uitgaven Rente- en investeringslasten te verlagen met € 250.000; 
e. uitgaven voor beheer en onderhoud te verhogen met € 183.000 ten laste van het budget voor 
(boven)nominale ontwikkelingen, per saldo budgettair neutraal; 

f. uitgaven voor Regio8 te verhogen met € 31.000; 
g. uitgaven voor vakantiegeld en verlof te verhogen met € 137.000; 
h. uitgaven voor documentaire dienstverlening te verhogen met € 350.000; 
i. uitgaven wegens overdracht statisch archief aan ECAL te verhogen met € 125.000; 
j. uitgaven en inkomsten die voortkomen uit de aan- en afmeldingen voor 2016 uit de 
Voorjaarsnota 2016. 

3. Het saldo van de Financiële monitor 2016 van € 396.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 
4. Het college toestemming te geven om de begroting 2016 te wijzigen op taakmutaties die 
voortvloeien uit de September- en decembercirculaire 2015, Mei-, september- en 
decembercirculaire 2016; per saldo budgettair neutraal. 

 
Context 
In de raadsmededeling over de P&C-cyclus 2016 hebben wij u meegedeeld dat wij in augustus de 
Financiële monitor 2016 ter vaststelling aan u voorleggen. 
 
Beoogd effect 
In deze financiële monitor rapporteren we over de financiële afwijkingen op onze begroting 2016 die 
zichtbaar worden in de eerste zes maanden van het jaar. Deze afwijkingen rekenen we door 
(extrapoleren we) naar de financiële gevolgen voor het gehele begrotingsjaar. In de financiële 
monitor verwerken we uitsluitend de incidentele gevolgen voor het lopende jaar. De (eventuele) 
structurele gevolgen van de afwijkingen in deze financiële monitor hebben we in de Voorjaarsnota 
2016 verwerkt of komen als aanmelding in de begroting 2017. Door deze begrenzing heeft de 
financiële monitor uitsluitend gevolgen voor het resultaat van 2016. 
 
Argumenten 
1.1 Hiermee geven we gevolg aan de afspraak om eenmaal per jaar de afwijkingen op onze begroting te 

melden. 
Dat hebben we zo afgesproken bij de inrichting van onze planning en control-cyclus. 
 
2.1 We signaleren afwijkingen op een aantal budgetten. 
In de financiële monitor lichten we per onderdeel de afwijking toe. 
 
3.1 Het saldo van de financiële monitor komt ten gunste of ten laste van de algemene reserve. 
Het beleidsuitgangspunt van onze gemeente is dat algemene saldi van P&C-documenten ten gunste of 
ten laste van de algemene reserve komen. 



 
4.1 Wij hebben toestemming van de raad nodig om de begroting te wijzigen, ook al is het per saldo 
budgettair neutraal. 
Bij een taakmutatie gaat het om middelen die we uit het gemeentefonds krijgen voor specifieke 
activiteiten. In onze gemeente is het gebruikelijk om deze middelen te oormerken voor die 
activiteiten en in onze begroting bij het betreffende product een gelijk bedrag als uitgave (al dan niet 
negatief) te ramen. Per saldo heeft dit voor onze begroting dus geen gevolgen. We hebben echter 
wel toestemming van de raad nodig om onze begroting op de verschillende programma’s te wijzigen. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Is bijstelling van de budgetten wel nodig; kan er niet bijgestuurd worden? 
Waar het gaat om voordelen is bijsturing niet aan de orde.  
Voor de overige onderdelen hebben wij in de financiële monitor toegelicht waar de oorzaak ligt. 
Wij hebben bijgestuurd waar mogelijk en melden u nu de onvermijdelijke financiële consequenties. 
 
2.2 We stellen de budgetten voor het sociaal domein nu niet bij. 
Bij onderdeel 2.9 van de financiële monitor schrijven we dat de nieuwe taken in het sociaal domein 
hun doorwerking krijgen in de ondersteunende functies en daar leiden tot meerkosten. Omdat wij 
dit willen betrekken bij een algehele beoordeling van alle budgetten in het sociaal domein, hebben wij 
meer tijd nodig. We komen daarmee in de tweede helft van 2016 bij u terug. 
 
Financiën 
Samengevat ziet het resultaat van de financiële monitor er als volgt uit: 

 
 
Vervolg 
Nadat uw raad de financiële monitor heeft vastgesteld, gaan wij de begroting 2016 daadwerkelijk 
wijzigen. Verder sturen we de financiële monitor ter informatie naar provincie Gelderland.  
 
Bijlage 
1. Financiële monitor 2016 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 


