
 

 

Erratum bij voorjaarsnota 2016 

 

In de voorjaarsnota 2016 staat op blz. 18 aanmelding 6 ‘niet realiseren taakstelling vastgoedfonds 

incidenteel in 2016 € 610.000’. In het overzicht ‘blok 1 nieuwe ontwikkelingen…’ op blz. 14 is dat bedrag 

opgenomen onder de jaarschijf 2017. Dat moet zijn 2016. De aanpassing heeft ook gevolgen voor de 

overzichten van het financieel meerjarenperspectief en de algemene reserve op blz. 15 van de 

voorjaarsnota 2016. Bij de algemene reserve heeft de vervroegde onttrekking (2016 ipv 2017) ook tot 

gevolg dat er in de volgende jaren minder renteopbrengsten zijn. Daardoor zijn de saldi van de algemene 

reserve in de jaren na 2016 minder dan in het boekwerk is vermeld. De overzichten worden hieronder 

aangepast. 

In de bijlage bij de notitie ‘Antwoorden op vragen bij de voorjaarsnota 2016 uit informatieve 

raadsbijeenkomst 12 mei 2016’ (in het BIS) ziet u gespecificeerde financiële overzichten die aansluiten bij de 

onderstaande overzichten.  

 

 
 

 

 
 

 

Blok 1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016

Financieel meerjarenperspectief 2016-2020

1. Nieuwe ontwikkelingen en beleid voorjaarsnota 2016

     + voortgang ombuigingen   (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020

structurele ontwikkelingen:

Modern bestuur

1. Doetinchemmer olie -50

2. Webcare -10

3. Verlagen bijdrage VNOG door herziening verdeelmodel 56 56 56 56

4. indexering gemeenschappelijke regelingen hoger dan % gD -50 -50

Economie, participatie en bereikbaarheid

10. Duurzaamheid -150 -75 -75

11. Efficiencytaakstelling Laborijn 100 100 100

Jeugd, zorg en welzijn, sport en cultuur

13. Regionaal mediacentrum PM

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

14. Beheer en onderhoud nieuwe projecten -29 -18

15. BTW voordeel GRP 125

Financiën

16. Hondenbelasting kostendekkend -255

Totaal structurele ontwikkelingen -25 -313 13 156 56

incidentele ontwikkelingen:

Modern bestuur

5. Outputfinanciering Omgevingsdienst Achterhoek -150

6. Niet realiseren taakstelling Vastgoedfonds aan algemene reserve -610

7. Invoeren Individueel Keuzebudget (IKB) per 1-1-2017 -800

8.  Vertraging Buha 3.0 in 2017 ipv 2016 -165

9. Loonsom -600 -520

Economie, participatie en bereikbaarheid

10. Duurzaamheid -50 -100

Jeugd, zorg en welzijn, sport en cultuur

12. Formatie gemeentelijke taken vluchtelingen -80 -80

Financiën

17. Vennootschapsbelasting -50 -50

Totaal incidentele ontwikkelingen -790 -1.945 -520 0 0

Meerjarenperspectief Doetinchem

(bedragen x € 1.000)
2016 2017 2018 2019 2020

Structureel resultaat begroting 1.640 330 1.337 2.452 2.238

Totaal resultaat begroting t.g.v./t.l.v. algemene reserve -5.085 -3.400 -1.183 452 2.238

Meerjarenprognose algemene reserve bedrijfsvoering

Prognose algemene reserve

(bedragen x € 1.000)
2015 *) 2016 2017 2018 2019 2020

Totaal algemene reserve per eind van het jaar 17.889 13.375 9.430 8.568 9.311 11.865

*) in dit saldo is het rekeningresultaat 2015 nog niet verwerkt.


