
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.9 
 
 Doetinchem, 9 december 2020 
 
ALDUS VASTGESTELD 17 DECEMBER 2020 
 
 
Technische begrotingswijziging 2020 
 
 
Te besluiten om: 
1. De technische begrotingswijziging 2020 en hiermee de 82ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 
2. Daarmee de volgende besluiten te nemen: 

a. het investeringskrediet voor de herinrichting van Rozengaardseweg - Raadhuisstraat te 
verhogen van € 1.200.000 tot € 1.427.000; 

b. het investeringskrediet voor de gebiedsontwikkeling Oude IJssel door toevoeging van de 
provinciale subsidie te verhogen van € 5.750.000 tot € 5.948.150; 

c. voor de ICT infrastructuur van de regionale ICT samenwerking een extra krediet ad 
€ 287.000 te autoriseren. 

3. De bijdrage aan het activum brug Akkermansbeek bij Rijksweg in eigendom van derden te 
activeren. 

 
Inleiding 
Op basis van het budgetrecht is het wijzigen van de begroting een taak van uw raad. In het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt deze budget-
toewijzende taak van de gemeenteraad vastgesteld op het niveau van de begroting. Wijzigingen 
die van invloed zijn op het niveau van lasten, baten of mutaties reserves van een programma 
moeten dus altijd ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd. Waar dat speelt bij 
beleidsinhoudelijke zaken, gebeurt dat door middel van afzonderlijke raadsvoorstellen. Ook bij 
de eerste en tweede bestuurlijke monitor 2020 is aan de raad gevraagd om de begroting te 
wijzigen. Daar waar het feitelijk alleen om technische mutaties gaat zoals: 
1. effecten van besluiten die nog niet in de begroting 2020 zijn verwerkt; 
2. actualisatie van Rijksbijdragen (septembercirculaire, Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers (TOZO)) / -beschikkingen, subsidies en bijdragen derden; 
3. technische aanpassingen als, bijvoorbeeld: 

a. wijziging in ureninzet tussen producten en programma’s; 
b. overige actualisaties die niet van invloed zijn op beleidsinhoudelijke uitgangspunten; 

is het de afgelopen jaren gebruikelijk om hiervoor in de decemberraad een technische 
begrotingswijziging aan te bieden. Hierdoor kan bij het opstellen van de jaarrekening worden 
uitgegaan van een actuele begroting. 
 
Argumenten 
1.1 Voor het wijzigen van de begroting is toestemming van de raad nodig.  
In het kader van de financiële rechtmatigheid is het nodig om de begroting van het lopende jaar 
op technische onderdelen te wijzigen. Als uw raad deze technische wijziging niet vaststelt, dan 
leiden de uitgaven tot overschrijdingen op de budgetten. Die moeten we verklaren in de 
jaarrekening 2020. Het gaat hier om budgettair neutrale wijzigingen die dus niet leiden tot 
wijziging van het begrotingssaldo. 
 
1.2 Besluiten tot wijziging van de begroting mogen tot uiterlijk het eind van het desbetreffende 
begrotingsjaar worden genomen.  
Dit is wettelijk bepaald op grond van artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet. 
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1.3 Met dit besluit wordt een actuele begroting bewerkstelligd, waarvan de mutaties formeel en 
rechtmatig zijn vastgesteld.  
De mutaties, zoals hieronder zijn opgenomen, zijn gemeente breed en budgettair neutraal.  
 
Programma – Doetinchem centrumstad 
 

Extra baten en lasten cultureel erfgoed molens 

Programma 1 Doetinchem centrumstad Taakveld 5.5 
Cultureel erfgoed 

Voor de Auroramolen, Benninkmolen en Walmolen heeft de gemeente Doetinchem in 
totaal € 6000 (per molen € 2000) subsidie ontvangen vanuit de provincie Gelderland. 
Hier tegenover staan ook de draai premie’s voor de molens vanuit de stichting 
Doetinchemse Molens van ongeveer € 6000. Zowel de baten en lasten zijn niet geraamd 
in de begroting 2020. Met deze wijziging worden de lasten en baten opgenomen in de 
begroting. 

 

Extra baten en lasten Torenstad - Louise de Colignystraat 11 

Programma 1 Doetinchem centrumstad Taakveld 8.3 
Wonen en bouwen 

De Louise de Colingnystraat 11 wordt verhuurd aan diverse partijen. De baten en de 
beheerslasten die hier uit voortvloeien zijn niet geraamd in de begroting 2020. 
De baten van € 17.600 en de hier tegenoverstaande beheerslasten worden met deze 
wijziging in de begroting 2020 opgenomen. 

 
Programma – Sterke samenleving 
 

Op basis van OGON-afspraken 2020 met Buurtplein bv 
1. Actualisatie begroting sociaal domein keuzerichting 48 
2. Actualisatie begroting sociaal domein brede school netwerk 

Programma 2 Sterke samenleving Taakveld 6.1 
Samenkracht en 
burgerparticipatie 

Taakveld 6.2 
Wijkteams 

Op basis van de OGON-afspraken 2020 met Buurtplein bv moet er: 
1. Een verschuiving van lasten voor keuzerichting 48 uitvoeringskosten sociaal domein 

ad € 150.000 van taakveld 6.2 Wijkteams naar taakveld 6.1 Samenkracht en 
burgerparticipatie plaatsvinden. 

2. Een verschuiving van lasten voor het Brede schoolnetwerk ad € -26.500 van taakveld 
6.2 Wijkteams naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie plaatsvinden. 
De structurele lasten vanaf 2021 zullen in een technische wijziging in 2021 en de 
begroting 2022 worden verwerkt. 
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Programma – Veranderende leefomgeving 
 

Regeling reductie energiegebruik (RRE) 

Programma 3 Veranderende leefomgeving Taakveld 7.4  
Milieubeheer 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel van het ministerie van 
economische zaken en klimaat, heeft een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve 
van de reductie van energiegebruik bij koopwoningen (Regeling Reductie 
Energiegebruik, RRE) opengesteld. Het doel van deze regeling is het verminderen van 
CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren 
en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling zijn gemeentelijke projecten 
opgezet waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om 
energiebesparende maatregelen te nemen. Dit heeft de gemeente ingekocht bij het 
Achterhoeks Energieloket. Op grond van deze regeling heeft de gemeente een 
Rijkssubsidie (specifieke uitkering) van € 639.000 ontvangen, die met deze wijziging in 
de begroting wordt verwerkt. 

 
Programma – Organisatie en financiën 
 

Baten en Lasten van repro derden 

Programma 4 Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

In de begroting 2020 zijn er geen lasten (€ 165.000) en baten (€ 165.000) geraamd voor 
repro derden. Afgelopen jaren zijn deze lasten en baten wel gerealiseerd. Met deze 
wijziging worden de lasten en baten opgenomen in de begroting. 

 

Lagere baten en lasten kantine Stadhuis 

Programma 4 Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

Als gevolg van de Coronacrisis worden de uitgaven en inkomsten van de kantine in het 
stadhuis naar beneden worden bijgesteld. Er wordt minder uitgeven aan de 
consumpties (€ 30.000) en ook de inkomsten zijn lager (€ 30.000). 

 

Baten en Lasten van dienstverlening Informatiemanagement aan derden 

Programma: 4 Organisatie en financiën Taakveld: 0.4 
Overhead 

In de begroting 2020 zijn er geen lasten (€ 85.000) en baten (€ 85.000) geraamd voor de 
Informatiemanagement dienstverlening aan derden. Deze dienstverlening aan derden 
wordt wel gedaan. Met deze wijziging worden de lasten en de baten opgenomen in de 
begroting. 

 

Extra baten en lasten ICT samenwerking 

Programma 4 Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

Als gevolg van een hogere afname van ICT-producten door de deelnemers van de ICT 
samenwerking worden er hogere kosten gemaakt (lasten € 366.000) en extra 
opbrengsten (baten € 366.000) verkregen. Met deze wijziging wordt de begroting 
overeenkomstig aangepast.  
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Extra baten en lasten Facilitaire dienst 

Programma 4 Organisatie en financiën Taakveld 0.4 
Overhead 

Bij de facilitaire dienst zijn extra baten (€ 5000) gerealiseerd voor diverse facilitaire 
werkzaamheden voor derden. Hier staan ook extra lasten (€ 5000) tegenover. 

 

Wijziging in ureninzet tussen producten en programma’s  

Programma 4 Organisatie en Financiën Taakveld 0.8 
Overige baten en lasten 

De toerekening van ambtelijke uren aan taakvelden worden bij het opstellen van een 
begroting op de urentoerekening van de begroting van het lopende jaar gebaseerd. In 
de primitieve begroting 2020 zijn de uren dus op dezelfde wijze toegerekend aan de 
taakvelden als in de begroting 2019. Medio 2020 heeft er een actualisatie van de 
urentoerekening naar de taakvelden plaatsgevonden. Daarnaast zijn de verwachte 
legesopbrengsten Burgerzaken en opbrengsten RNI geactualiseerd. De benodigde 
loonsom om deze taken te kunnen uitvoeren, zijn eveneens bijgesteld. Hierdoor 
ontstaat een per saldo neutrale verschuiving van lasten tussen programma’s. 

 

Septembercirculaire 2020 gemeentefonds 

Programma 4 Organisatie en Financiën Taakveld 0.7 
Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

Voor een toelichting verwijzen wij naar de raadsmededeling over de 
septembercirculaire 2020 gemeentefonds van 13 oktober 2020. Het voordeel van  
€ 1.023.000 (inclusief de compensatie opschalingskorting in verband met corona in 2020: 
€ 235.000) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De taakmutaties die het gevolg 
zijn van compensatie Corona door het Rijk via het gemeentefonds exclusief compensatie 
voor de opschalingskorting voor een bedrag van € 1.001.000 worden voorshands 
toegevoegd aan de reserve Corona. 

 
2.1a, b, c Het autoriseren van een investeringskrediet is een bevoegdheid van de raad. 
Bij het uitvoeringsprogramma mobiliteit is voor de Herinrichting Rozengaardseweg - 
Raadhuisstraat een netto krediet aangevraagd van netto € 1,2 miljoen waarop de bijdrage van 
Buha ad € 237.000 abusievelijk in mindering was gebracht. Om ook deze bijdragen uit te kunnen 
uitgeven, moet het krediet ad € 1,2 miljoen verhoogd worden met € 227.000 tot € 1.427.000. De 
bijdragen Buha betreffen besparingen in onderhoud en bijdragen voor de rioolvoorzieningen. 
De dekking voor de kapitaallasten van het uitvoeringsprogramma mobiliteit zijn opgenomen in 
de begroting. 
 
De gemeente Doetinchem wil een gebied tussen de binnenstad en de Oude IJssel omvormen tot 
een aantrekkelijke groene zone, die een verbinding vormt tussen stad en water. In die zone 
wordt een deel ingericht als een park, het Park of Dutch Dreams. Dit gedeelte wordt ingericht 
door (inter)nationaal vermaarde tuinarchitecten, waaronder Piet Oudolf. Het park wordt een 
schakel in een ketting van toeristisch en ecologisch interessante projecten langs de Oude IJssel. 
Voor de realisatie van het Park of Dutch ontvangen we een provinciale subsidie van € 198.150 
Om deze subsidie te kunnen uitgeven, moet het krediet ad € 5.750.000 verhoogd worden met 
€ 198.150 tot € 5.948.150. 
 
  

https://besluitvorming.doetinchem.nl/documenten/raadsmededelingen/2020-113-Septembercirculaire-2020-gemeentefonds.pdf
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De ICT-infrastructuur van de regionale samenwerking, die de ICT-samenwerking beheert en 
onderhoudt, bestaat uit diverse hardware en software componenten die periodiek vervangen 
worden. Dit gaat met financiële pieken en dalen. In 2020 is er een piek geweest in deze 
vervanging als gevolg van vervanging van het datacentrum. Derhalve dient er een extra krediet 
te worden geautoriseerd voor ICT infrastructuur van € 287.000. De extra kapitaalslasten vanaf 
2021 worden gedekt uit de hogere bijdrage van de deelnemende partijen aan de ICT 
samenwerking. 
In verband met verschillende afschrijvingstermijnen betreft het twee verschillende kredieten. 
Het krediet met afschrijvingstermijn van vijf jaar wordt verlaagd met € 113.000. Het krediet voor 
drie jaar wordt verhoogd met € 400.000. Per saldo dus een verhoging van € 287.000. 
 
3.1 Het activeren van een bijdrage aan activa in eigendom van derden is een bevoegdheid van 
de raad. 
Bij de vaststelling van de kadernota 2021 hebt u besloten om de benodigde middelen voor de 
bijdrage aan het krediet van de brug Akkermansbeek bij Rijksweg van € 98.250 euro beschikbaar 
te stellen. Omdat het gaat om een bijdrage aan activa in eigendom van derden (gemeente Oude 
IJsselstreek), wordt aan u bij deze technische begrotingswijziging het besluit voorgelegd1 om 
deze bijdrage te activeren. Met de kosten voor de bijbehorende kapitaallasten is reeds rekening 
gehouden in de begroting 2021 en verder. De toekomstige onderhoudskosten worden gedeeld 
door de gemeente Oude IJsselstreek en de gemeente Doetinchem en zullen worden opgenomen 
in ons meerjarig investeringsprogramma. 
 
Financiën 
De technische wijziging van onze begroting 2020 is budgettair neutraal. In onderstaande tabel is 
een overzicht opgenomen van de onder argument 1.3 opgenomen toegelichte wijzigingen. 
 

 
 
Kanttekeningen 
1.1 Als deze begrotingswijziging niet wordt vastgesteld, kan dit leiden tot onrechtmatigheden in 
de jaarrekening 2020.  
De voorstellen in de technische begrotingswijziging zijn allemaal per saldo budgettair neutraal. 
Als u de begroting niet wijzigt, leiden de uitgaven tot onrechtmatigheden in onze jaarrekening 
2020. Dit kan gevolgen hebben voor de verklaring die onze accountant afgeeft bij de 
jaarrekening 2020.  

                                                      
1 Conform artikel 9 lid 6 van de financiële verordening 212 van gemeente Doetinchem. 

Programma Taakveld Onderwerp Wijziging 

2020    

baten

Wijziging 

2020    

lasten

Saldo Mutatie 

reserves

Reserve (taakveld 

0.10)

Saldo na 

mutatie 

reserves

1.  5.5  

Ramen extra baten en lasten cultureel erfgoed 

molens 

6.000 6.000 0 0 nvt 0

1.  8.3  Ramen extra baten en lasten Louise de Collignystraat

17.600 17.600 0 0 nvt 0

2. 6.2

Aframen Bredeschoolnetwerk & taakstelling 

Keuzerichting 48 van 6.2 naar 6.1

123.500 -123.500 0 nvt -123.500

2. 6.1

Ramen Bredeschoolnetwerk & taakstelling 

Keuzerichting 48  van 6.2 naar 6.1

-123.500 123.500 0 nvt 123.500

3. 7.4 Rijkssubsidieontvangst specifieke uitkering RRE 639.000 639.000 0 0 nvt 0

4. 0.4  Ramen baten en lasten Repro derden 165.000 165.000 0 0 nvt 0

4. 0.4  Aframen baten en lasten kantine Stadhuis -30.000 -30.000 0 0 nvt 0

4. 0.4  

Ramen baten en lasten van dienstverlening IM aan 

derden

85.000 85.000 0 0 nvt 0

4. 0.4  Ramen extra baten en lasten ICT samenwerking 365.990 365.990 0 0 nvt 0

4. 0.4  Ramen extra baten en lasten facilitaire dienst 5.000 5.000 0 0 nvt 0

divers divers

Wijziging in uren inzet tussen producten en 

programma's

1.409.063 1.409.063 0 0 nvt 0

4. 0.7 Septembercirculaire 2020 gemeentefonds 1.023.000 1.023.000 1.023.000 Algemene reserve 0

4. 0.7 

Septembercirculaire 2020 gemeentefonds 

taakmutaties

7.138.000 7.138.000 0 nvt 7.138.000

divers divers Septembercirculaire 2020 gemeentefonds -168.000 5.969.000 -6.137.000 1.001.000 Reserve Corona -7.138.000

Subtotaal 10.655.653 8.631.653 2.024.000 2.024.000 0

https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2020/16-juli/19:30/Kadernota-2021-2.pdf
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Vervolg 
Nadat uw raad de technische wijziging 2020 heeft vastgesteld, gaan wij over tot het 
daadwerkelijk wijzigen van de begroting 2020.  
 
Bijlagen 
Geen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Technische begrotingswijziging 2020; 
 
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. De technische begrotingswijziging 2020 en hiermee de 82ste wijziging van de 

gemeentebegroting 2020 vast te stellen. 
2. Daarmee de volgende besluiten te nemen: 

a. het investeringskrediet voor de herinrichting van Rozengaardseweg - Raadhuisstraat te 
verhogen van € 1.200.000 tot € 1.427.000; 

b. het investeringskrediet voor de gebiedsontwikkeling Oude IJssel door toevoeging van de 
provinciale subsidie te verhogen van € 5.750.000 tot € 5.948.150; 

c. voor de ICT infrastructuur van de regionale ICT samenwerking een extra krediet ad 
€ 287.000 te autoriseren. 

3. De bijdrage aan het activum brug Akkermansbeek bij Rijksweg in eigendom van derden te 
activeren. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 17 december 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


