Aan de raad

AGENDAPUNT NR. 8.11
Doetinchem, 13 december 2017

ALDUS VASTGESTELD 21 DECEMBER 2017
Technische begrotingswijziging 2017
Te besluiten om:
De begroting 2017 te wijzigen op de verzelfstandiging van Buha conform het raadsbesluit van
3 november 2016 over de financiële ontvlechting van Buha (63ste wijziging gemeentebegroting
2017).
Context
In raadsmededeling 2016-132 hebben wij u gemeld dat we –indien nodig- in de laatste
raadsvergadering van het jaar een Technische wijziging van de begroting 2017 aan u aanbieden.
De mogelijkheid van een dergelijke wijziging hebben we in 2014 in het leven geroepen na het
afschaffen van de Tweede financiële monitor. Door het ontbreken van een tweede monitor
hebben we geen gelegenheid meer om de begroting te wijzigen op onderdelen waar dat
vanwege rechtmatigheidseisen wel nodig is. Het gaat dan om de financieel technische vertaling
van zaken waarvan het beleid en eventuele uitvoeringsprogramma’s eerder door u zijn
vastgesteld. Ze zijn budgettair neutraal.
Vanwege de bevoegdheid en het budgetrecht van de raad leggen we nu een wijziging aan u
voor.
Beoogd effect
Voldoen aan de financiële rechtmatigheidseisen en invulling geven aan het budgetrecht van
de raad.
Argumenten
1.1 Technische wijziging verzelfstandiging Buha
In de Begroting 2017, zoals door u vastgesteld op 3 november 2016, waren de budgetten van
voormalige afdeling Buha nog op dezelfde wijze opgenomen als in de jaren daarvoor. In
diezelfde raadsvergadering hebt u besloten tot financiële ontvlechting van Buha. De financiële
gevolgen van de verzelfstandiging van Buha zijn inmiddels doorgevoerd in onze begroting 2017.
Deze wijziging van budgetten is per saldo neutraal.
1.2 Wij hebben toestemming van de raad nodig om de begroting te wijzigen
Wij hebben de financiële ontvlechting van Buha inmiddels doorgevoerd in de begroting 2017.
De begroting 2017 moet namelijk op orde zijn voor we starten met het opstellen van de
begroting 2018. Met deze technische wijziging vragen wij u om nu -achteraf, maar nog in 2017deze wijzigingen goed te keuren.
Kanttekeningen
1.1 Het besluit tot wijziging van de begroting 2017 op de financiële ontvlechting hebt u nog niet
eerder kunnen nemen
Om tot daadwerkelijke wijziging van de begroting 2017 over te kunnen gaan, moesten wij eerst
kunnen beschikken over de balans per 31-12-2016 en het oordeel van de accountant over de
eindwaarden van over te dragen activa en passiva. Aan de hand daarvan konden wij de juiste
kapitaallasten en andere gerelateerde budgetten bepalen. Dat is in de eerste helft van 2017
gebeurd. Daarom kunnen we u nu pas voorstellen de begroting 2017 te wijzigen.
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1.2 Als deze begrotingswijziging niet wordt vastgesteld, kan dit leiden tot onrechtmatigheden in
de jaarrekening 2017
De wijziging van onze begroting 2017 op de verzelfstandiging van Buha is per saldo budgettair
neutraal. Als u de begroting niet wijzigt, leiden de uitgaven tot onrechtmatigheden in onze
jaarrekening 2017. Dit kan gevolgen hebben voor de verklaring die onze accountant afgeeft bij
de jaarrekening 2017.
Financiën
Deze wijziging van onze begroting 2017 is budgettair neutraal.
Vervolg
Geen.
Bijlage
1. Raadsbesluit 2016-80 d.d. 3 november 2016 over Financiële ontvlechting Buha
Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris,
De burgemeester,
ing. N. van Waart

mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Technische begrotingswijziging 2017;
gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;
b e s l u i t:
de begroting 2017 te wijzigen op de verzelfstandiging van Buha conform het raadsbesluit van
3 november 2016 over de financiële ontvlechting van Buha (63ste wijziging gemeentebegroting
2017).
Aldus besloten in zijn vergadering van 21 december 2017,

, griffier

, voorzitter

