
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6 
 
 Doetinchem, 24 oktober 2018 
 
ALDUS VASTGESTELD 1 NOVEMBER 2018 
 
 
Bestuurlijke monitor 2018 
 
 
Te besluiten om: 
1. De Bestuurlijke monitor 2018 vast te stellen 
2. Daarmee besluit u de begroting 2018 te wijzigen op de volgende onderdelen: 

a. Het budget voor de doorontwikkeling Regio Achterhoek te verhogen met € 43.000; 
b. Het budget voor overhead te verhogen met € 450.000; 
c. Ten laste van het budget voor (boven)nominale ontwikkelingen € 40.000 toe te voegen 

aan de beheer- en onderhoudsbudgetten; 
d. De inkomsten uit het gemeentefonds te verhogen met € 995.000; 
e. Het budget voor onvoorziene uitgaven te verlagen met € 133.000; 
f. Een inkomstenpost van ontvangen heffingsrente in te stellen van € 522.000; 
g. Het budget voor loonkosten te verhogen met € 1.300.000; 
h. Het transitiebudget gD2020 te verhogen met € 350.000; 
i. De parkeerinkomsten te verlagen met € 215.000; 
j. Een budget in te stellen voor het afboeken van de schuld van SAZA voor een bedrag van 

€ 476.000; 
k. Het budget voor het businessplan en implementatiekosten Cultuurbedrijf te verhogen met 

€ 75.000; 
l. De budgetten voor het Sociaal Domein te verhogen met € 1.672.000; 
m. Een budget voor het bestrijden van rattenoverlast in te stellen van € 19.000; 
n. Het budget voor de beleidsadviseur duurzaamheid te verhogen met € 140.000; 
o. Het budget voor Volkshuisvestingsbeleid te verhogen met € 15.000. 

3. Het saldo van de bestuurlijke monitor 2018 van € 3.105.000 ten laste van de algemene reserve 
te brengen. 

4. Het college toestemming te geven om de begroting 2018 te wijzigen op taakmutaties die 
voortvloeien uit de September- en decembercirculaire 2018, per saldo budgettair neutraal. 

5. De gehanteerde uitgangspunten voor het afschrijven van de Amphiongarage te herzien. 
6. Hiertoe de 115de wijziging gemeentebegroting 2018 vast te stellen. 
 
Context 
In de raadsmededeling over de P&C-cyclus 2018 hebben wij u meegedeeld dat wij in november 
de Financiële monitor 2018 ter vaststelling aan u voorleggen. In de afgelopen tijd is de aandacht 
versterkt voor onze doelen en resultaten en de risico’s die daarop van invloed zijn. Voor de 
sturing op en de informatievoorziening over doelen, resultaten en risico’s zijn de P&C-
documenten en het dashboard waardevolle instrumenten. Het dashboard geeft inzicht in 
resultaat, planning en middelen van doelen en activiteiten. 
 
Beoogd effect 
Zoals gezegd, geven we met deze bestuurlijke monitor inzicht in resultaat, planning en 
middelen van doelen en activiteiten. Daarnaast rapporteren we over de financiële afwijkingen 
op onze begroting 2018 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 monitor 
komen als aanmelding in de begroting 2019. Door deze begrenzing leidt de nu voorliggende 
bestuurlijke monitor uitsluitend tot een wijziging van de begroting 2018. 
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Argumenten 
1.1 Hiermee geven we inzicht in resultaat, planning en middelen van doelen en activiteiten. 
Daarmee is de Bestuurlijke monitor een doorontwikkeling van de financiële monitor. Die laatste 
beperkte zich tot de financiële afwijkingen. Nu nemen we naast de financiële afwijkingen ook 
het dashboard op. 
 
2.1 We signaleren afwijkingen op een aantal budgetten. 
In de bestuurlijke monitor lichten we per onderdeel de afwijking toe. 
 
3.1 Het saldo van de bestuurlijke 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 uw raad nodig om onze begroting op de verschillende 
programma’s te wijzigen. 
 
5.1 Wij hebben toestemming van de raad nodig om de afschrijvingsuitgangspunten van de 
Amphiongarage te herzien, ook al is dit per saldo budgettair neutraal. 

 het niet hanteren van een restwaarde sluit aan bij onze financiële verordening; 

 het hanteren van een afschrijvingstermijn van 40 jaar sluit aan bij onze interne afschrijvings- 
uitgangspunten. 

 
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 bestuurlijke monitor toegelicht waar de oorzaak 
ligt. Wij hebben bijgestuurd waar mogelijk en melden u nu de onvermijdelijke financiële 
consequenties. 
 
Financiën 
Samengevat ziet het resultaat van de bestuurlijke monitor er als volgt uit: 
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Vervolg 
Nadat uw raad de bestuurlijke monitor heeft vastgesteld, gaan wij de begroting 2018 
daadwerkelijk wijzigen. Verder sturen we de financiële monitor ter informatie naar provincie 
Gelderland.  
 
  

Omschrijving Bedrag

Programma 0 Bestuur, organisatie, bedrijfsvoering en algemene financiële middelen

0.1 Doorontwikkeling Regio Achterhoek -43.000

0.4 Overhead -450.000

0.7 Uitkering gemeentefonds 995.000

0.8.1 Onvoorziene uitgaven 133.000

0.8.2 Heffingsrente ontvangen BTW reïntegratiekosten 2005-2014 522.000

0.8.3 Loonsom -1.300.000

0.8.4 Transitiebudget gD2020 -350.000

Totaal Programma 0 -493.000

Programma 2 Bereikbaarheid

2.2.1 Parkeren -215.000

2.2.2 Herzien afschrijvingsuitgangspunten Amphiongarage BN

Totaal Programma 2 -215.000

Programma 4 Onderwijs

4.2.2 Afwaarderen schoolgebouwen  BN

Totaal Programma 4 0

Programma 5 Sport, recreatie, cultuur en cultuurhistorie

5.1 Afboeken schuld SAZA aan gemeente -476.000

5.3 Implementatiekosten Cultuurbedrijf -75.000

Totaal Programma 5 -551.000

Programma 6 Sociaal Domein

6. Sociaal domein -1.672.000

Totaal Programma 6 -1.672.000

Programma 7 Duurzaamheid en milieu 

7.4.1 Rattenoverlast (Milieubeheer) -19.000

7.4.2 Beleidsadviseur Duurzaamheid -140.000

Totaal Programma 7 -159.000

Programma 8 Wonen en woonomgeving

8.1 Volkshuisvestingsbeleid -15.000

Totaal Programma 8 -15.000

Totaal -3.105.000€            
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Bijlage 
1. Bestuurlijke monitor 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over bestuurlijke monitor 2018; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De Bestuurlijke monitor 2018 vast te stellen 
2. Daarmee besluit u de begroting 2018 te wijzigen op de volgende onderdelen: 

a. Het budget voor de doorontwikkeling Regio Achterhoek te verhogen met € 43.000; 
b. Het budget voor overhead te verhogen met € 450.000; 
c. Ten laste van het budget voor (boven)nominale ontwikkelingen € 40.000 toe te voegen 

aan de beheer- en onderhoudsbudgetten; 
d. De inkomsten uit het gemeentefonds te verhogen met € 995.000; 
e. Het budget voor onvoorziene uitgaven te verlagen met € 133.000; 
f. Een inkomstenpost van ontvangen heffingsrente in te stellen van € 522.000; 
g. Het budget voor loonkosten te verhogen met € 1.300.000; 
h. Het transitiebudget gD2020 te verhogen met € 350.000; 
i. De parkeerinkomsten te verlagen met € 215.000; 
j. Een budget in te stellen voor het afboeken van de schuld van SAZA voor een bedrag van 

€ 476.000; 
k. Het budget voor het businessplan en implementatiekosten Cultuurbedrijf te verhogen met 

€ 75.000; 
l. De budgetten voor het Sociaal Domein te verhogen met € 1.672.000; 
m. Een budget voor het bestrijden van rattenoverlast in te stellen van € 19.000; 
n. Het budget voor de beleidsadviseur duurzaamheid te verhogen met € 140.000; 
o. Het budget voor Volkshuisvestingsbeleid te verhogen met € 15.000. 

3. Het saldo van de bestuurlijke monitor 2018 van € 3.105.000 ten laste van de algemene reserve 
te brengen. 

4. Het college toestemming te geven om de begroting 2018 te wijzigen op taakmutaties die 
voortvloeien uit de September- en decembercirculaire 2018, per saldo budgettair neutraal. 

5. De gehanteerde uitgangspunten voor het afschrijven van de Amphiongarage te herzien. 
6. Hiertoe de 115de wijziging gemeentebegroting 2018 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 1 november 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


