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Hoofdstuk 4. Programmarekening en analyse 
 

In dit hoofdstuk informeren we u over de rekeningresultaten 2013 en de resultaatbestemmingen.  

Ook ziet u welke gevolgen de resultaten hebben op de algemene reserves bedrijfsvoering en van 

de grondexploitatie. Het financiële resultaat 2013 is het resultaat ten opzichte van de 

bijstellingen op de begroting 2013. Die bijstellingen gebeurden in de financiële monitor van 

2013en door besluiten van de raad op specifieke onderwerpen. 

 

Samenvatting rekeningresultaten 2013 en gevolgen algemene reserves 

 

We sluiten het rekeningjaar 2013 af met een bruto resultaat op de reguliere begroting van 

€ 3,3 miljoen voordelig. € 0,2 miljoen hiervan stellen we voor om door te schuiven naar de 

begroting 2014. Het netto resultaat 2013 op de reguliere begroting van € 3,1 miljoen wordt 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

Daarnaast hebben we een nadelig resultaat 2013 op de grondexploitatie van € 1,8 miljoen. Het 

verlies van 2013 wordt gedekt uit de reserve grondexploitatie. 

Per saldo bedraagt het bruto rekeningresultaat 2013 op de reguliere begroting en de 

grondexploitatie samen € 1,5miljoen voordelig. 

 

Het resultaat 2013 lichten we in de onderstaande overzichten nader toe: 

 

1. Resultaat reguliere begroting 

Het resultaat op de reguliere begroting bestaat uit twee onderdelen: 

Een deel van het resultaat waarvan we voorstellen om de budgetten door te schuiven naar de 

begroting 2014. Deze bestemmingsvoorstellen bedragen totaal € 0,2 miljoen 

De budgetten willen we doorschuiven omdat er bijv. vertraging in de 

uitvoering of de betaling is ontstaan. In één geval lopen de activiteiten van 

het project over meerdere jaren. Om later de kosten te kunnen betalen 

moeten we de budgetten die we in 2013 overhielden beschikbaar houden.  

Een deel dat overblijft na de bestemmingsvoorstellen. Dit netto resultaat op  

de reguliere begroting wordt toegevoegd aan de algemene reserve € 3,1miljoen 

 

Het bruto resultaat 2013 op de reguliere begroting bedraagt € 3,3 miljoen 

We stellen voor om het netto resultaat (€ 3,1 miljoen) toe te voegen aan de 

algemene reserve bedrijfsvoering. 

 

2. Resultaat grondexploitatie 

Het bruto resultaat op de grondexploitatie 2013 bedraagt - € 1,8 miljoen 

We stellen voor om dit resultaat van de grondexploitatie te onttrekken  

aan de algemene reserve grondexploitatie 

 

Het bruto rekeningresultaat 2013 op de reguliere begroting en de 

grondexploitatie samen bedraagt daarmee € 1,5 miljoen 
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Het rekeningresultaat 2013 is samengevat in het volgende overzicht. 

 

 
 

Gevolgen rekeningresultaten op de algemene reserves 

 

De hierboven genoemde resultaten in de jaarrekening 2013 beïnvloeden de saldi van de 

algemene reserve bedrijfsvoering en die van de grondexploitatie. 

 

 
 

Op grond van het zogenoemde “Cascademodel” bij de grondexploitaties wordt € 1 miljoen 

overgeheveld van de algemene reserve grondexploitatie naar de algemene reserve 

bedrijfsvoering. Voor een toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondbeleid. 

Van de “projectmatige” bestemmingsvoorstellen uit de jaarrekeningen 2011en 2012 is een 

bedrag van € 309.000 in 2013 nog niet besteed. Conform besluitvorming bij de jaarrekeningen 

2011en 2012 komen deze ten laste van de algemene reserve. 

 

In hoofdstuk 9 schetsen we de meerjarige ontwikkeling van de algemene reserve. Hierin leest u 

dat de stand van de algemene reserve zich de komende jaren ontwikkelt van € 18,2 mln na 

bestemming van dit rekeningresultaat tot € 12,7 mln ultimo 2017. De raad heeft eerder 

vastgesteld dat de gewenste omvang van deze reserve minimaal 10% (= € 11 miljoen) en 

maximaal 12% (= € 13 miljoen) van het relevante begrotingstotaal (dit is exclusief 

grondexploitatie en legesplichtige activiteiten met eigen egalisatiereserves) dient te bedragen. 

Bovenstaande tabel laat zien dat we meerjarig (ruim) boven de ondergrens blijven. Maar hierbij 

moet de kanttekening geplaatst worden dat we de komende jaren met risico‟s te maken hebben 

als de drie decentralisaties, de grondexploitatie in het algemeen en bedrijvenpark A18 in het 

bijzonder, de ontwikkeling van het parkeerfonds en het vastgoedfonds. Verder is het zo dat in de 

Programmabegroting 2014 voor € 3 mln aan richtinggevende bezuinigingsposten zijn opgenomen. 

Deze zijn –in afwachting van de fundamentele heroverwegingen- nog niet nader ingevuld. 

Besluitvorming hierover is voorzien in de begroting 2015. Het saldo van de algemene reserve is 

hiermee onlosmakelijk verbonden. Het is dan ook belangrijk om waakzaam te blijven en de 

algemene reserve op dit niveau te houden om (extra) tegenvallers te kunnen opvangen. 
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Bestemmingsvoorstellen / over te hevelen budgetten naar 2014 
 

Algemene toelichting op de bestemmingsvoorstellen 

 

Een deel van het resultaat op de reguliere begroting heeft betrekking op activiteiten die nog in 

uitvoering zijn en doorlopen in 2014 en volgende jaren. Het gaat om € 0,2 miljoen waarvan de 

budgetten zijn toegevoegd aan het rekeningsaldo 2013. Daarom worden nu voorstellen gedaan 

voor het “overboeken” van deze niet benutte budgetten 2013 naar 2014. Per 

bestemmingsvoorstel leest u de reden waarom de bijbehorende activiteit in het afgelopen jaar 

niet uitgevoerd kon worden en alsnog moet worden gedaan in 2014 of later. 

 

De bestemmingsvoorstellen kunnen worden verdeeld in twee hoofdgroepen: 

 

 Exploitatiebudgetten: bestemmingsvoorstellen van budgetten voor reguliere, doorlopende 

activiteiten. 

 Projectbudgetten: bestemmingsvoorstellen van budgetten voor activiteiten met een 

projectmatige aanpak. 

 

 
 

 

Exploitatiebudgetten (1 t/m 4) 

 

Dit zijn budgetten voor jaarlijkse doorlopende activiteiten. Er zijn allerlei, vaak onbeïnvloedbare 

redenen voor de onderuitputting van de begroting. Denk aan vertraging in de uitvoering door 

extra benodigde stappen in het proces, gewijzigde regelgeving, bezwaren van burgers, etc. De 

verwachting is dat de activiteiten in het komende jaar “gewoon” kunnen worden uitgevoerd. 

 

1. Jeugdzorg € 70.000 

Voor uitvoering van de transitie jeugdzorg ontvangen we rijksvergoedingen. De besteding 

hiervan loopt echter niet synchroon met de inkomsten. In 2013 houden we € 70.000 over. In 

2014 zullen de bestedingen hoger zijn dan de in dat jaar te ontvangen rijksvergoeding van 

€ 24.000 voor jeugdzorg (daarnaast ontvangen we via de algemene uitkering € 116.000 voor 

invoering Awbz). In 2014 hebben we o.a.  te maken met uitgaven voor: 

- inhuur van deskundigheid (o.a. detachering medewerker van de provincie)   

- organiseren van bijeenkomsten met partners 

- bijdrage regionale samenwerking voor de drie decentralisaties 

- uren van de afdeling MO 
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- bijdrage aanstelling  externe projectleider voor de implementatie van de Doetinchemse 

Keuze. 

Gezien het geringe bedrag dat we voor 2014 van het rijk ontvangen en de verwachte kosten 

stellen we voor het restant uit 2013 in 2014 toe te voegen aan centraal budget voor transitie 

decentralisaties. 

 

2. Subsidie peuterspeelzalen € 26.000 

Op dit moment loopt een bezwaar procedure tegen een door ons vastgestelde subsidie. 

Wanneer de subsidie alsnog hoger wordt vastgesteld, dan kan deze naar verwachting niet 

worden opgevangen binnen het budget 2014. Voorgesteld wordt daarom om het hierdoor niet 

benutte budget van 2013 toe te voegen aan  het budget voor 2014. 

 

3. Gruitpoort/VVV € 58.000 

Conform implementatieplan ombuigingen wordt de subsidie aan Gruitpoort structureel verlaagd 

met  € 60.000 in 2013 en met € 58.000 in 2014. Gruitpoort heeft verzocht om de geplande 

ombuiging in 2014 een jaar uit te stellen. Financiële dekking kan binnen de portefeuille worden 

gevonden door het in 2013 niet benutte budget voor vvv-taken  toe te voegen aan het de 

begroting 2014.  

 

4. Eigen Kracht € 50.000 

Sinds 2011 neemt Doetinchem deel aan het landelijke programma Eigen kracht. De gekozen 

aanpak en methodiek die het programma tot een succes moeten maken is het Wijkwerk nieuwe 

stijl (WNS) en met name de inzet van buurtcoaches daarbinnen. Op grond van het plan van 

aanpak ontvangen wij van het Rijk driemaal (in 2011, 2012 en 2013) € 50.000 via een 

decentralisatie-uitkering gemeentefonds. Conform het plan besteden wij de middelen steeds in 

het volgende jaar, dus de gelden van 2011 in 2012, die van 2012 in 2013 en die van 2013 in 2014. 

Daarom doen we ook nu weer het voorstel om de middelen uit 2013 ad € 50.000 opnieuw 

beschikbaar te stellen in 2014. 

 

Budgetten voor projectmatige activiteiten (5) 

Doordat het project meerdere jaren loopt wordt het budget niet volledig in het jaar van de 

begroting uitgegeven. Het voordelige saldo op de budgetten in dit kalenderjaar zijn echter nodig 

voor de verdere uitvoering van het project in de komende jaren.  

 

5. Landschapscoördinatie € 39.000 

Op 17 september 2013 heeft het college het uitvoeringsprogramma groen 2013-2015 

vastgesteld. In dit programma staan onze activiteiten / projecten / middelen op het gebied van 

natuur, groen en landschap. Het programma is de basis voor onze groenactiviteiten in 2014 en 

onze werkvoorraad voor de komende jaren. De groenbudgetten in onze begroting (2013 e.v.) 

zijn nodig om het programma te kunnen uitvoeren. Dit geldt ook voor restantbudgetten uit 2013 

of eerder. De afweging over welke projecten in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen is 

gedaan op basis van het coalitieakkoord, de voorjaarsnota 2011, al bestuurlijk vastgestelde 

projecten en bestuurlijk/ambtelijk gewenste projecten zoals onder andere Wehlse Broeklanden 

en groene inpassing Oostelijke Randweg. Om de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma groen 

2013-2015 te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat het restant budget 2013 ad € 39.000 in 

2014 beschikbaar te houden. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan projectnummer 

75602. 
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Resultaat reguliere begroting  
 

Het resultaat op de reguliere begroting na bestemmingsvoorstellen bedraagt € 3,1 miljoen. Dit 

bedrag voegen we toe aan de algemene reserve bedrijfsvoering. Uit het resultaat lichten we de 

posten groter dan € 50.000 toe. Dit zijn: 

 

 
 

1A. Personele lasten  €111.000 V 

 

De gemeente Doetinchem stuurt op het totaal van de loonsom en de loonsomgerelateerde 

budgetten. 

Het resultaat bestaat uit de volgende posten: 

 

A. Loonsom  383.000 N 

B. Opleiding  42.000 V 

C. Inhuur wegens ziekte  210.000 V 

D Stelpost jaarplannen 2012 275.000 V 

E Dotatie voorziening WWg 33.000 N 

Totaal 111.000V 
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De totale personele lasten sluiten in 2013 met een voordelig saldo van € 111.000. Het nadeel op 

de loonsom wordt ruimschoots gecompenseerd door meevallers op o.a. het opleidingsbudget en 

het ziektevervangingsbudget. Ook in 2013 hebben wij ons weer maximaal ingespannen om de 

personele kosten te beheersen. Dat doen we niet alleen gericht op het lopende jaar, maar juist 

ook voor de lange termijn. Zo spannen we ons tot het uiterste in om de 

ombuigingstaakstellingen op de personele lasten in de komende jaren te realiseren. 

 

Hieronder leest u nu eerst de toelichting op de resultaten 2013 van de personele lasten. 

 

A. Loonsom (€ 383.000 N ) 

 

 
 

Het loonsombudget wordt ingezet ter dekking van de kosten van eigen personeel en inhuur. De 

loonsombudgetten zijn per afdeling vastgesteld inclusief het deel dat ten laste van kredieten moet 

worden gebracht; de zogenoemde omzettaakstelling. In 2013 is het loonsombudget met 

€ 383.000 overschreden. Hiervan is € 32.000 het gevolg van een lagere omzet op kredieten dan 

bij de begroting is ingeschat. Omdat dit nadeel kan worden opgevangen binnen het totaal van de 

begrote personele lasten is geen aanvullende beroep gedaan op de reserve Omzettaakstelling 

fysiek domein.  

Uiteraard is bij de loonsom rekening gehouden met de CAO ontwikkelingen. 

Loonsomruimte kan ontstaan door vacatures. Om het jaarplan te kunnen uivoeren kan deze 

ruimte worden gebruikt voor (tijdelijke) inhuur. In 2013 zijn  € 1,3 mln. inhuur kosten ten laste 

gebracht van de loonsombudgetten. In sommige gevallen kiezen we er bewust voor om 

vacatures nog niet in te vullen, maar om personeel in te huren in het kader van de mobiliteit. In 

2013 is ook ingehuurd als voorbereiding op de nieuwe taken met ingang van 2015 (de 3 

decentralisaties). 

De taakuitbreidingen die hebben plaatsgevonden zijn al uitgebreid benoemd in de beleidsanalyse 

en het rapport van de analyse per functie in het kader van de fundamentele heroverwegingen. 

 

 

 



Voorlopig resultaat en toelichting jaarstukken 2013, vóór accountantscontrole en vóór besluitvorming college b&w 

7 
 

 

Ontwikkelingen loonsombudget en realisatie 

 

 
 

B. Opleiding (€ 42.000 V ) 

In 2013 beschikten de afdelingen over een centraal en decentraal opleidingsbudget van totaal 

€ 637.000. Uiteindelijk kan hiervan € 42.000 vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat.  

 

C. Inhuur wegens ziekte (€ 210.000 V) 

Om de voortgang van jaarplannen niet te belemmeren als gevolg van ziekte is er in de begroting 

een centraal budget ad € 469.000 opgenomen. Wanneer medewerkers langer dan 3 maanden 

ziek zijn, of bij frontofficefuncties als zij langer ziek zijn dan 1 week, kan een beroep worden 

gedaan op inhuur wegens ziekte.  

De vervanging van internen door externen wordt gemaximeerd tot 80% van het dienstverband. 

De motivatie hierachter is dat bij ziekte externen niet betaald hoeven te worden en dat ze niet 

aan alle activiteiten deelnemen waaraan internen wel deelnemen.  

Ontvangen UWV vergoedingen worden aan dit budget toegevoegd. Uiteindelijk blijkt een 

onderuitputting van de beschikbare middelen van € 210.000.  

Het ziekteverzuim was in 2013 4,88% . In 2012 was dit nog 5,56%.  

 

D. Voordeel jaarplannen 2013 (€ 275.000 V) 

De begroting 2013 zoals vastgesteld in de raad van november 2012 is gebaseerd op de 

jaarplannen 2012. Zodra de jaarplannen 2013 vastgesteld zijn worden deze alsnog verwerkt in de 

begroting 2013. Met behulp van de jaarplannen worden loon- en overheadkosten doorberekend 

naar de producten (uren x tarief). In 2013 zijn de begrote loon en overheadkosten lager dan via 

de jaarplannen wordt toegerekend aan de producten. Dit voordeel wordt op een stelpost 

begroot. In 2013 was er per saldo een voordeel van € 275.000 en deze kan bij de jaarrekening 

vrijvallen. Dit voordeel wordt betrokken bij de totstandkoming van interne tarieven in de 

opvolgende begroting. 

 

E. Voorziening eigen risicodrager WWg (33.000 N) 

Werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de 

Werkloosheidswet (WW). Andere werkgevers zijn geen eigenrisicodrager voor de WW. De 

gemeente Doetinchem betaalt dus zelf de kosten voor de WW bij werkloosheid van 

werknemers. Bij reorganisatieontslag of ongeschiktheidsontslag (anders dan door ziekte) 

betaalt de gemeente niet alleen de WW-kosten maar ook de kosten van de bovenwettelijke en 

na wettelijke uitkeringen.  



Voorlopig resultaat en toelichting jaarstukken 2013, vóór accountantscontrole en vóór besluitvorming college b&w 

8 
 

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt de WW-uitkering aan de 

voormalige werknemer en brengt de kosten bij de gemeente in rekening. 

 

Bij de jaarrekening 2012 is voor het opvangen van deze kosten een voorziening getroffen. Omdat 

situaties wijzigen wordt jaarlijks de benodigde omvang van deze voorziening berekend. Op basis 

van het huidige aantal tijdelijke aanstellingen en het te voeren personeelsbeleid  is een 

aanvullende dotatie ad € 33.000 aan deze voorziening noodzakelijk. 

 

1B. Personeelsgerelateerde budgetten  €348.000 N 

A. RUD korting gemeentefonds 148.000 N 

B. Bezuiniging re-integratiekosten 200.000 N 

Totaal 348.000N 

 

A RUD korting gemeentefonds  (€148.000 N) 

In 2013 zijn wij gekort op het gemeentefonds tot een bedrag van € 248.000. Vanaf 2014 voor 

circa € 300.000. In het meerjarenperspectief is dit in 2013 als nadeel verwerkt voor een bedrag 

van € 100.000 en vanaf 2014 voor € 300.000. Vanaf 2014 hebben we dit structureel verwerkt in 

onze begroting. 

Het resterende incidentele nadeel in 2013 van € 148.000 is een incidenteel nadeel als gevolg van 

het niet kunnen realiseren van deze bezuiniging op de loonsom in 2013. 

 

B Bezuiniging re-integratiekosten (€ 200.000 N) 

Dit betreft de bezuiniging op de re-integratiekosten door een hogere toerekening aan werkdeel 

WWB. Deze gerealiseerde bezuiniging is op begrotingsbasis verwerkt op het product, maar nog 

niet in mindering gebracht op de loonsom. 

 

 

2. Rente en investeringslasten € 1.338.000 V 

Het totale voordeel aan rente en kapitaallasten bedraagt afgerond € 2,1 mln. Hiervan is reeds 

een bedrag van € 750.000 opgenomen in de financiële monitor 2013. 

In voorgaande jaren liet dit onderdeel ook aanzienlijke voordelen zien, variërend van €1,3 mln. 

tot € 2,9 mln. 

 

Het totale voordeel is als volgt te specificeren: 

1 Rente aangetrokken leningen 350.000 

2 Rente kortlopende leningen 212.000 

3 Rentevoordeel agv vooruit ontvangen subsidies  

 tbv div. projecten 340.000 

4 Rente eigen financieringsmiddelen 125.000 

5 Investeringslasten 1.007.000 

6 Overige kosten financiering  54.000 

Totaal 2.088.000 

Reeds verwerkt in financiële monitor 2013 750.000 

Totaal 1.338.000 

 

Ad 1 en 2: 

Door de huidige lage rentestand ontstaat een aanzienlijk voordeel aan te betalen rente over 

aangetrokken lang- en kortlopende leningen. Door het goedkoper kunnen lenen in 2013 dan 

begroot in 2013 kan het voordeel van € 350.000 onder punt 1 kan als structureel worden 

aangemerkt. Dit zullen we betrekken bij het opstellen van de begroting 2015. 

In de begroting 2014 is voor nieuwe leningen rekening gehouden met een lagere rente (3,60%).  

 

Ad 3: 

Voor diverse in uitvoering zijnde projecten zijn provinciale subsidies ontvangen. Het betreft hier 

ontvangen subsidies voor de aanleg van onder andere de Oostelijke randweg en fietstunnel 

Ondernemingsweg en GSO middelen. Per saldo levert dit een eenmalig voordeel op aan rente 

van € 340.000. 
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In de begroting 2013 is rekening gehouden met 4,00% rente voor het aantrekken van nieuwe 

leningen. Wanneer we (tijdelijk) niet gebruikte subsidie kunnen inzetten hoeven we (nog) niet te 

lenen. Dit levert een rentebesparing op van 4,00%.  

 

Ad 4: 

De eigen reservepositie is hoger dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. Hierdoor 

ontstaat een voordeel van € 125.000 omdat er minder geleend moest worden. 

Dit is een jaarlijks terugkerend voordeel. We bekijken of dit structureel geraamd kan worden en 

betrekken dit bij het opstellen van de begroting 2015. 

 

Ad 5: 

Voor de in aanbouw zijnde brandweerkazerne zijn de volledige investeringslasten reeds 

opgenomen in de begroting. Voor 2013 valt daardoor een bedrag van € 435.000 eenmalig vrij. 

Per 1-1-2014 is de brandweertaak overgegaan naar het VNOG. 

 

Het overige voordeel van afgerond € 570.000 ontstaat door eenmalige rente en 

afschrijvingsvoordelen van in uitvoering zijnde projecten. 

Het betreft hier ondermeer de volgende projecten: 

 Projecten in het kader van het mobiliteitsplan (aanleg Oostelijke randweg, fietstunnel 

Ondernemingsweg en verkeer Doetinchem-Noord) 

 Aanleg infrastructuur in verband met nieuwbouw Topsporthal,  

 Verbouw Muziekschool  

 Uitgestelde vervangingsinvesteringen voertuigen.  

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de bijlage kredieten. 

 

 

Ook dit genoemde voordeel is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Als gevolg van het afnemend 

investeringsniveau van de gemeente is het verstandig om dit voordeel als eenmalig te blijven 

aanmerken.  

 

3. Algemene uitkering gemeentefonds € 630.000 V 

Het resultaat verdeeld over de verschillende uitkeringsjaren verklaren we als volgt: 

 

 
 

Ad a. accres 

Volgens het principe “samen de trap op, samen de trap af”, delen wij mee in de ontwikkeling van 

de rijksuitgaven. Door onderuitputting op de uitgaven van het rijk en het later realiseren van de 

voorgenomen ombuigingen door het rijk, hebben wij over 2013 een incidenteel voordeel. 

Ad b. hoeveelheidsverschillen 

Deze verschillen worden veroorzaakt door bijstelling van de hoeveelheden in de 

verdeelmaatstaven (zoals inwoners, woningen, leerlingen, uitkeringsontvangers, klantenpotentieel 

en WOZ-waarden). 

 

4. Regio Achterhoek € 156.000 V 

Het totaal voordeel van € 156.000 op onze bijdrage aan Regio Achterhoek kent de volgende 

onderdelen: 

a. Regio Achterhoek heeft het voordelig jaarrekeningsaldo over 2012 uitgekeerd aan 

deelnemende gemeenten. Voor Doetinchem een voordeel van € 21.000. 

b. Het overschot op de algemene reserve van de Regio ad € 50.000 is uitgekeerd aan de 

gemeenten. Voor Doetinchem is dat € 9.000. 
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c. Regio Achterhoek is na een langdurige procedure door de Raad van State volledig in het 

gelijk gesteld ten aanzien van de negatieve vermogens van de voormalige ambulancedienst 

en de Centrale post ambulancevoorziening (CPA). Hierop heeft het College Sanering 

Zorginstellingen besloten tot het vaststellen en uitbetalen van de negatieve vermogens van 

de voormalige ambulancedienst en CPA over de exploitatiejaren tot en met 2004. Dit 

heeft geleid tot een vergoeding van € 563.000 aan Regio Achterhoek. Het algemeen 

bestuur van de Regio heeft in oktober 2013 besloten om van dit bedrag € 100.000 

beschikbaar te stellen voor het opstellen van de investeringsagenda en de onderliggende 

regionale programma‟s. De overige middelen zijnde € 463.000 zijn uitgekeerd aan 

deelnemende gemeenten. Voor Doetinchem een voordeel van € 87.000. 

d. Onze totale bijdrage aan Regio Achterhoek bedroeg over 2013 € 290.000. De raming in 

onze begroting 2013 is € 313.000. Hierbij komt nog het voordeel van compensabele BTW 

(wij kunnen door de Regio in rekening gebrachte BTW terugvragen). Totaal voordeel  

€ 39.000.  

 

5. Onvoorziene uitgaven € 130.000 V 

De opgenomen stelposten voor onvoorziene uitgaven eenmalig en structureel zijn in 2013 niet 

aangesproken.  

 

6. Volumeontwikkelingen € 102.000 V 

Voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen is in de begroting 2013 een stelpost opgenomen. Per 

saldo resteert er nog een positief saldo van € 102.000.  

Dit voordeel in 2013 wordt met name veroorzaakt op het onderdeel volumeontwikkelingen. 

 

7. Voorziening vervangingsinvesteringen Amphion € 670.000 N 

Amphion ontvangt van onze gemeente een exploitatie subsidie. Door hogere afschrijvingslasten 

ontstaat een tekort in de exploitatie van Amphion. Amphion heeft daarom ter afdekking van de 

hogere afschrijvingskosten een aanvullende subsidie als vordering opgenomen op de gemeente 

Doetinchem. Met deze extra subsidie/vordering kan Amphion toekomstige vervangingen 

realiseren. 

Tegenover deze vordering (ca € 670.000 tot en met 2013) willen wij een voorziening treffen.  

Met Amphion maken we afspraken over de noodzakelijke vervangingsinvesteringen waarbij op 

basis van een actueel vervangingsplan ook door Amphion middelen moeten worden gevonden. 

In 2014 willen wij met Amphion afspraken maken over de middelen die Amphion zelf moet 

vinden voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen.  

 

8. Bibliotheek € 65.000 N 

In afwachting van de verkoop van de Doetinchemse bibliotheek worden er nog kosten gemaakt. 

Dit leidt evenals in 2012 tot een eenmalig nadeel in de jaarrekening. Het pand is in het eerste 

kwartaal 2014 verkocht.  

Ook zijn hier de niet gerealiseerde opbrengsten inzake de bibliotheekruimte in De Pol in 

Gaanderen in opgenomen. De bibliotheek heeft de huur daar opgezegd. De bibliotheek ruimte 

wordt nu tegen een lager tarief verhuurd.  

 

9. Leerlingenvervoer € 349.000 V 

Met ingang van het schooljaar 2011/2012 zijn alle aanvragen voor leerlingenvervoer getoetst 

door een externe deskundige. Deze toetsing heeft ertoe geleid dat de het aantal toewijzingen is 

gedaald. Bovendien is er ook sprake van een autonome daling van het aantal leerlingen dat 

aangepast vervoer behoeft. De trend van verminderde aanvragen leerlingvervoer heeft zich in de 

schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 doorgezet. Dit effect is deels structureel en wordt 

betrokken bij het opstellen van de begroting 2015 

 

10. Electronisch Kind Dossier (EKD) 69.000 V 

Dit budget is niet meer nodig voor de dekking van de subsidie aan Yunio voor de 

jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar. De kosten voor het Elektronisch Kind Dossier zijn nu verwerkt 

in de algemene subsidie die ten laste komt van het CJG budget. Het structurele effect is reeds 

verwerkt in de begroting 2014. 
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11. Peuterspeelzalen 252.000 V 

De onderuitputting van het budget heeft te maken met een kleiner aantal geplaatste peuters op 

reguliere en VVE peuterplaatsen dan verwacht werd in 2013. 

Ook hebben meer ouders dan verwacht toch nog aanspraak gemaakt op kinderopvangtoeslag 

(rijksregeling) waardoor minder beroep is gedaan op ons budget. Dit effect is deels structureel 

en wordt betrokken bij het opstellen van de begroting 2015. 

 

12. Openbare gezondheidszorg (GGD) € 77.000 V 

Het overleg met de belastingdienst over de compensabele btw is in 2013 formeel afgerond. De 

deelnemende gemeenten hebben in 2013 een teruggaaf Btw-compensatiefonds (bcf) 2007-2012 

GGD Gelre IJssel ontvangen, afgerond € 49.000 voor onze gemeente. 

Vanaf 2013 wordt de Bcf jaarlijks verrekend met de gemeenten, hetgeen voor de Doetinchem 

neerkomt op een bedrag van ca. € 9.000 per jaar vanaf 2013. 

De programmarekening GGD Gelre IJssel 2012 is afgesloten met een voordelige resultaat dat 

grotendeels is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten, afgerond € 19.000 voor Doetinchem. 

 

13. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 173.000 V 

In afwachting van de verdere uitrol van de buurtcoachmethodiek is in 2013 beperkt geïnvesteerd 

in de verdere ontwikkeling van het CJG. Er zijn in 2013 dan ook maar minder uren ingezet op de 

coördinatie van de CJG aanspreekpunten dan gepland.  (De functie van CJG aanspreekpunt in 

de wijken De Huet en Overstegen zijn inmiddels is geïntegreerd in de functie van buurtcoach). 

 

14. Wijkwerk € 66.000 V 

Het overschot van 66.000 euro op het budget wijkgericht werken kent drie oorzaken: 

 Bij het opstellen van de wijkjaarplannen deden de voornemens vanuit de wijken een 

compleet beslag op het budget. Theoretisch was daarmee sprake van een sluitende 

begroting. In de loop van het jaar bleek een aantal plannen moeilijker (of niet) te 

realiseren dan gedacht. Meest voorkomende oorzaken daarvoor zijn: bij het concreter 

worden van de plannen toch minder draagvlak voor medewerking van bewoners dan 

verwacht, en door onverwachte complicaties vertraging van de uitvoering. 

 Uit het nieuwe Naoberfonds is een aantal initiatieven gefaciliteerd dat mogelijkerwijs ook 

uit het Wijkbudget betaald had kunnen worden.  Door de extra middelen is minder 

gebruik gemaakt van het wijkbudget.. 

 2013 was het tweede GSO-IV jaar. Het project Wijkwerk Nieuwe Stijl bekostigt “de 

netwerkontwikkeling in de wijken” met 500.000 euro voor de periode 2012-2015. Ook 

hieruit zijn kosten betaald die anders (deels) uit het Wijkbudget betaald waren. Ook het 

GSO-IV budget haalt daarmee tijdelijk druk van de ketel. 

 

15. Buitensportaccommodaties € 141.000 V 

Tijdens de BTW controle 2004-2010 is de mogelijkheid ontstaan om met terugwerkende kracht 

alsnog de buitensport onder de BTW te brengen. 

In april 2013 is hierover in een gesprek met de belastinginspecteur en onze belastingadviseur 

overeenstemming bereikt. Overigens is dit nog steeds niet vertaald in een beschikking. 

De overeenstemming is door ons al wel doorgetrokken in de aangiftes over 2011, 2012 en 2013.  

Over deze jaren is er een voordeel gebleken van ca € 40.000 per jaar. 

De verwachting is dat dit voordeel, bij gelijkblijvend beleid, structureel zal zijn. Dit betrekken wij 

bij de begroting 2015. 

 

16. Bijstand € 392.000 V 

In de begroting 2013 was rekening gehouden met een nadeel op de bijstandslasten van 

€ 1 miljoen. Bij de financiële monitor 2013 is aanvullend rekening gehouden met een nadeel van 

€ 350.000. Totaal is daarmee rekening gehouden met een nadeel van € 1.350.000 als gevolg van 

de economische crisis. 

Met name als gevolg van een hogere rijksbijdrage in 2013 dan waar rekening mee is gehouden, is 

het nadeel minder groot. In deze jaarrekening leidt dit tot een totaal voordeel van € 392.000. 
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Het nadeel ten opzichte van de primitieve begroting is dus bijna € 1 miljoen. In de begroting 

2014 is voor 2014, 2015, 2016 rekening gehouden met een nadeel van respectievelijk 

€ 1 miljoen, € 0,9 miljoen en € 0,8 miljoen. Vanaf 2017 is rekening gehouden met een 

structureel nadeel van € 0,3 miljoen. 

 

17. Vluchtelingen € 98.000 N 

Als gevolg van de financiële eindverantwoording van het rijk in 2012 over de voormalige regeling 

Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) is in de jaarrekening 2012 een financieel voordeel 

verantwoord van € 617.000 door het laten vrijvallen van de transitoria (gereserveerd bedrag) 

vluchtelingen. Nu blijkt dat er structureel nog rekening is gehouden met een onttrekking van 

€ 98.000 uit deze transitoria. Aangezien deze transitoria er niet meer is, leidt dit nu dus tot een 

structureel nadeel. 

 

18. WMO Huishoudelijke Hulp              € 569.000 V 

 
Uitgaven ontwikkeling                         
hulp- ondersteuning bij het huishouden   
(x  € 1.000.000) 

2010 2011 2012 2013 

Huishoudelijke hulp 3,6 3,9 4,1 4,0 

Thuisondersteuning 3,7 2,8 2,1 1,2 

 
7,3 6,7 6,1 5,3 

Persoonsgebonden budget 1,3 1,2 0,9 0,9 

Totaal  8,6 7,8 7,0 6,1 

 

De uitgavenontwikkeling bij de Hulp bij het Huishouden laat dit jaar hetzelfde beeld zien als in de 

voorgaande drie jaren. De totaaluitgaven voor Hulp bij het Huishouden neemt nog steeds af. 

Hier zijn meerdere oorzaken voor aan te geven.  

 

Cliënten aantallen  2010 2011 2012 2013 

Hulp bij het huishouden (ZIN) 1.737 1.739 1.741 1.578 

Hulp bij het huishouden (PGB) 253 251 237 229 

 

De eerste is het gegeven dat we sinds begin 2011 bij een melding in gesprek gaan met mensen 

over wat precies het probleem is, wat de mensen zelf hebben gedaan om het probleem op te 

lossen en waar de gemeente nog ondersteuning kan bieden ter compensatie. De Kanteling! 

Dit leidt ertoe dat mensen steeds vaker bereid zijn andere oplossingen te zoeken voor het 

schoonmaken van het huis. Het aantal mensen dat zich meldt voor een wmo voorziening HH is 

niet significant afgenomen, het aantal mensen dat daadwerkelijk HH krijgt wel. 

 
verhouding ZIN 1-1-2011 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2013 31-12-2013 

Hulp bij het huishouden 61% 71% 75% 76% 85% 
Thuisondersteuning 39% 29% 25% 24% 15% 

  
  

      

    
  

uren ontwikkeling tov 
2011ZIN 1-1-2011 1-1-2012 31-12-2012 1-1-2013 31-12-2013 
Hulp bij het huishouden 100% 9% 7% 2% 6% 
Thuisondersteuning 100% -29% -44% -51% -70% 

          

 

Een tweede oorzaak van kostenafname is dat er nog steeds een verschuiving in producten 

gaande is: het (goedkopere) product HH1, het schoonmaakwerk voor mensen die zelf regie 

kunnen voeren, is toegenomen en het (duurdere) product Thuisondersteuning is verder 

afgenomen. 

De oorzaak hiervoor is dat er vanuit de Kantelingsgedachte steeds scherper wordt gekeken naar 

wat er echt nodig is. Daarnaast is er in 2010, bij het vaststellen van de beheersmaatregelen, niet 

gekozen voor een grootschalig herindicatieonderzoek voor huishoudelijke hulp, maar in te 
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zetten op (her) indicatie op natuurlijke momenten. Dit betekent dat we nu aan de laatste lichting 

klanten toe komen die nog op basis van oude (CIZ) indicaties en normen (zonder De Kanteling) 

huishoudelijke hulp toegewezen hebben gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derde oorzaak is te vinden in de afname van het totaal aantal uren Huishoudelijke Hulp dat 

verstrekt wordt. Per klant worden er minder uren HH verstrekt door de bijstelling van normen 

en het meer toepassen van compensatie vanuit de Kantelingsgedachte. 

 

19. WMO algemeen €   392.000 N 

Het totaal van de overige afdelingsbudgetten kent een nadeel van bijna 4 ton. Dit heeft de 

volgende oorzaken: 

a. De verplichting voor het sluiten van het Achterhoekakkoord van € 180.000,- 

Elke gemeente heeft naar rato van het aantal HH klanten een budget beschikbaar gesteld 

voor frictiekosten ten behoeve van de overname van Sensire klanten. 

b. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor de doorontwikkeling van de buurtcoachteams. In 

2013 is er nog geen uitvoeringsorganisatie voor buurtcoaches opgericht en de bezetting in 

de twee proefwijken vroeg ook om extra capaciteit. Vanuit de afdeling Wmo-winkel is nu 

totaal 2,67 Fte aan buurtcoaches bekostigd als opmaat naar de nieuwe organisatie. 

 

20. WRV-voorzieningen (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen) €  273.000 V 

Het voordeel op dit product is toe te rekenen aan: 

a. De kantelingsgesprekken waarbij mensen worden ondersteund bij het zoeken naar 

praktische oplossingen die zij zelf kunnen organiseren. Ook worden de klanten voorgelicht 

en geadviseerd over voorzieningen voor de toekomst waar zij zelf op kunnen anticiperen. 

b. Een groot aantal woonvoorzieningen is algemeen gebruikelijk geworden en worden dus 

niet meer gecompenseerd door de gemeente. Te denken valt aan een 2e toilet of 

toiletophoger. 

 

Op basis van de huidige Wmo budgetten, en dat geldt ook voor 2014, is er budgetruimte. Gelet 

op de decentralisaties in 2015 waarbij de budgetten voor de nieuwe taken met forse kortingen 

overkomen alsmede de aangekondigde niet geringe kortingen op de huidige budgetten willen en 

kunnen wij de voordelen die nu ontstaan vooralsnog niet aanmerken als structurele voordelen.  

De ruimte die naar verwachting in 2014 ontstaat is hard nodig voor de implementatie van de 

Doetinchemse Keuze. In de Financiële monitor van 2014 komen we hierop terug. 

Wij zien het als een opdracht om met de huidige en nieuwe budgetten een sluitende begroting 

2015 voor het sociaal domein te presenteren. 

  

21. Onderhoud wegen € 92.000 V 

Met betrekking tot wegen is er eind 2013 een bedrag van €250.000 aan degeneratiekosten 

kabels en leidingen binnen gekomen.  Dit bedrag is dit jaar zo hoog omdat er in 2013 glasvezel 

in een aantal woonwijken is aangelegd. Dit verklaart voor een belangrijk deel het voordeel. 

 

22. Openbaar groen € 59.000 V 

Van het totale budget van € 5,5 mln. voor beheer en onderhoud openbaar groen resteert een 

klein voordeel van € 59.000. Dit betreft een optelsom van diverse kleinere afwijkingen. 

 

23. Openbare verlichting € 112.000 N 

Het nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door elektrakosten. Het is lastig om hier grip op te 

krijgen. Het betreft hier de afrekeningen over het jaar 2012 en (waarschijnlijk) te hoge 

 Uren totaal Hulp bij het Huishouden (ZIN) 
                              
                          per 1-1-2011    per 31-12-2013 
Hulp bij het huishouden    14.230       15.090     = stijging van 6% 
Thuisondersteuning      9.130         2.770    = daling van 70% 
 
Totaal       23.360       17.860    = daling van 24% 
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voorschotnota‟s. Per 1 januari 2013 zijn we van stroomleverancier gewisseld. De verwachting is 

dat het nadeel in 2013 wordt gecompenseerd in 2014. 

Met de uitrol van slimme meters zal de afrekening waarschijnlijk beter gaan verlopen. Hier wordt 

in 2014 -2015 mee gestart. Nu worden de termijnen voor elektraverbruik geschat met 

afwijkingen tot gevolg. 

 

24. Parkeerfonds  BN 

Het gaat helemaal niet goed met het parkeerfonds. Inkomsten blijven achter bij eerdere 

verwachtingen terwijl uitgaven wel stegen. De jaarlijkse afdracht vanuit het parkeerfonds aan de 

algemene middelen komt hierdoor onder druk te staan en is zonder maatregelen vanaf 2017 

zelfs niet meer mogelijk. Dit heeft enerzijds te maken met investeringsbeslissingen in het 

verleden. Anderzijds vallen de inkomsten tegen, deels ook het gevolg van beslissingen om de 

lokale economie te stimuleren en deels gratis parkeren in te voeren. 

Onderstaande tabel geeft de parkeerinkomsten- en uitgaven weer binnen het product parkeren 

over de periode 2007 tot en met het jaar 2013.  

 

jaar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

parkeerinkomsten 3548 3581 3755 3714 3595 3715 3649 

investeringslasten -60 -48 -133 -557 -1171 -1296 -1503 

beheerskosten -1218 -1191 -1328 -1581 -1684 -1957 -2078 

positief saldo 2270 2342 2294 1576 740 462 68 

(bedragen x € 1.000) 

 

Begin 2012 is de nota „Parkeerbeleid 2012‟ vastgesteld. Toen is besloten de tarieven van het 

parkeren met ingang van juli 2012 te verhogen. Dat gold, zij het dan m.i.v. 2013, ook voor 

aanpassing van de opzet en tarieven van het vergunninghouderparkeren. Deze maatregelen 

waren noodzakelijk omdat het parkeerfonds op langere termijn een negatieve ontwikkeling liet 

zien. 

De werkelijke cijfers over de afgelopen zeven jaren laten nu echter zien dat de 

parkeerinkomsten nauwelijks gestegen zijn, terwijl de tarieven in die periode met 30% gestegen 

zijn. Die tariefstijging had een meeropbrengst van € 1 mln moeten genereren. De economische 

situatie heeft in de afgelopen jaren echter tot een gebruiksafname van circa 25% tot 30% geleid. 

 

Jarenlang is het mogelijk geweest een structurele bijdrage te leveren aan de algemene begroting 

en projecten te financieren uit het fonds. Zo zijn diverse infrastructurele werken met een 

indirecte relatie met parkeren (bijv. het „Bruisend Stadsplein‟ en reconstructie kruispunt 

Europaweg/ Varkensweide) betaald uit het parkeerfonds en zijn bijdragen aan bijv. het 

opknappen van de Veentjes mogelijk geweest. Ook is in 2012 besloten om gedurende drie jaar  

€ 200.000 per jaar beschikbaar te stellen voor acties samen met de OVD en 

centrummanagement en € 200.000 structureel voor verbetering van de kwaliteit van 

parkeerterreinen.  

In de cijfers in bovenstaande tabel uit zich dit in een verdrievoudiging van de uitgaven (van € 1,3 

mln in 2007 tot € 3,6 mln in 2013). De belangrijkste kostenstijgingen betreffen de uitbreiding 

met de parkeergarages Amphion (+ € 0,3 mln beheerskosten en € 1,0 mln investeringlasten) en 

Catharinagarage (+ € 0,2 mln beheerskosten). 

 

Dergelijke uitgaven zijn, in elk geval op korte termijn, niet meer mogelijk uit het fonds. Ook staat 

de afdracht aan de algemene middelen nu onder druk. De jaarrekeningcijfers 2013 laten 

meerjarig nog een kleine plus zien op het product parkeren. Maar omdat we op jaarbasis een 

bedrag van afgerond € 1,3 mln ten laste van het parkeerfonds brengen (bestaande uit € 0,3 mln 

niet-parkeergerelateerde kosten en € 1,0 mln bijdrage aan de algemene middelen) , teren we 

steeds verder in op het fonds. Het saldo van het fonds bedraagt per 31-12-2013 nog € 2,7 mln; 

ultimo 2016 zal het € 0,3 mln negatief zijn. Zonder aanvullende maatregelen is een jaarlijkse 

afdracht van het parkeerfonds aan onze begroting vanaf 2017 niet langer mogelijk. 

 

Prognose Parkeerfonds 2013 t/m 2017 
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Hoe verder? 

Hoewel qua economische concurrentiekracht en maatschappelijk draagvlak met de 

doorgevoerde tariefsverhogingen de grenzen zijn opgezocht, zijn deze onvoldoende om het tij te 

keren. Beïnvloeding van het parkeergebruik is slechts zeer beperkt mogelijk en wordt door 

andere factoren als bijv. de aantrekkelijkheid van het centrumgebied bepaald. Dit plaatst ons 

voor een uitdaging. 

Bij de Programmabegroting 2015 zullen wij met oplossingsmogelijkheden voor het parkeerfonds 

komen.  

 

25. Monumentenbudgetten € 70.000 V 

Op deze budgetten is in 2013 een voordelig resultaat van € 70.000 behaald. De reden hiervoor 

is tweeledig. Enerzijds is door het opheffen van de monumentencommissie budget overgebleven. 

Deze opheffing was namelijk nog niet in de begroting verwerkt. Anderzijds zijn voor  

monumentensubsidies enkele jaren achter elkaar minder aanvragen binnengekomen dan aan 

budget beschikbaar is. Tegelijkertijd zijn enkele oude subsidieverzoeken verlopen, zodat ook hier 

geld overblijft en terug kan vloeien. Voor monumentenbeleid is al het beschikbare budget 

nagenoeg besteed. 

 
26. Leges omgevingsvergunning € 649.000 N 

Bij de financiële monitor is de raming van de opbrengst van leges voor de omgevingsvergunning 

in 2013 als gevolg van de economische crisis met € 250.000 verlaagd. 

Rekening houdend met voordelen op de uitgaven is het nadeel leges omgevingsvergunning 

aanvullend € 649.000 als gevolg van de economische crisis. Ten opzichte van de  begrote 

legesopbrengst op basis van de geplande woningbouw (381 woningen) in 2013 is circa 

€ 0,5 miljoen minder aan leges ontvangen (realisatie 229 woningen). Daarnaast zijn er minder 

leges ontvangen van bedrijven (minder vestigingen op de bedrijventerreinen). 

 

27. Panden en gronden € 62.000 N 

Hier zijn onderhoudskosten op geboekt met betrekking tot panden die niet zijn opgenomen in 

het periodiek onderhouden van gemeentelijke gebouwen (pogg). Deze gebouwen worden of zijn 

afgestoten. Het betreft o.a. van het wind- en waterdicht overdragen van de scoutinggebouwen, 

en onderhoudskosten aan panden in de Dr. Hubernoodtstraat, de Caenstraat en de 

Belderstraat. Ook zijn hier kosten op geboekt van het inventariseren van gronden die nu 

verhuurd of verkocht gaan worden. Indien volgend jaar weer eenmalige kosten voor niet 

geraamde panden worden gemaakt zullen deze worden opgevangen binnen het vastgoedfonds. 

 

28. Werving en selectie € 120.000 V 

Op de post werving & selectie is een incidenteel voordeel ontstaan. Net als voorgaande jaren is 

in 2013 wederom als gevolg van de bezuinigen zeer terughoudend omgegaan met het extern 

werven van nieuwe medewerkers. Tevens is ervoor gekozen om andere wegen te bewandelen in 

het werven van medewerkers, door nadrukkelijker online te werven en minder via geprinte 

media.  
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29. Centrum voor Automatisering Oost-Nederland (CON) € 50.000 V 

Op 1 januari 2013 was het 25 jaar geleden dat de bedrijfsactiviteiten van de gemeenschappelijke 

regeling Centrum voor Automatisering Oost-Nederland (CON) werden overgedragen aan 

computerbedrijf RAET NV. Het merendeel van het daarbij betrokken personeel trad per 1 april 

1988 in dienst bij RAET NV. Voor het personeel werd met de betrokken vakorganisaties 

overeenstemming bereikt over het sociaal statuut voor deze privatisering. Dit sociaal statuut is 

bepalend voor de duur van de liquidatie. De laatste mogelijke aanspraak op een wachtgeld-

verplichting van het CON is geëindigd in 2013. Aangezien er geen verdere verplichtingen meer 

zijn, is de resterende algemene reserve uitgekeerd aan de gemeenten eind 2013. 
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30. ICT                        € 74.000 V 

Het voordeel dat op ICT zichtbaar wordt is vrijwel volledig toe te schrijven aan de vrij gebleven 

ruimte voor investeringslasten. Het beslag op deze ruimte ijlt na.  

Gestreefd wordt om de investeringen evenwichtig over de jaren te spreiden om zo een 

gelijkmatig beslag te krijgen op de jaarlijkse investeringsruimte. Echter in 2012 zijn vervangingen 

vertraagd en doorgeschoven naar 2013. 

 

31. Overig  €176.000 V 

Het betreft het saldo van overige voor- en nadelige verschillen, met een 

afwijking kleiner dan € 50.000. Deze worden niet nader toegelicht. 
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Resultaat grondexploitaties  
 

 
 

In de paragraaf grondbeleid treft u een nadere toelichting op het resultaat van de 

grondexploitaties aan en hoe hier verder mee om te gaan. 
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Overzicht onvoorziene uitgaven 

 

 
 

Overzicht incidentele baten en lasten 
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Programmarekening 
 

In onderstaand overzicht ziet u een recapitulatie van de baten, de lasten en het saldo per 

programma die zijn opgenomen in de jaarrekening 2013. In het overzicht is programma 9 

gesplitst in algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves. Verder laat het 

overzicht het rekeningresultaat voor en na bestemming zien, zoals dat hiervoor is gepresenteerd. 

De opzet en de indeling van dit overzicht worden voorgeschreven in het Besluit begroting en 

verantwoording (BBV). 

 

 
 

Voor een analyse van de verschillen tussen begroting na wijziging en de werkelijke cijfers op 

programmaniveau (lasten) verwijzen wij u naar de paragraaf rechtmatigheid van deze jaarstukken. 

 


