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Voorgesteld besluit
de begroting te wijzigen conform de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijzigingen met 
nummers 220200 en 221099 inzake de "Tweede Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2020".

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De bevoegdheid om de begroting te wijzigen ligt bij de raad indien sprake is van:

1. toe- of afname van het totaal van lasten en/of baten per programma;
2. aanpassen of verlenen van kredieten;
3. mutaties van reserves.

Wat is het doel?
Jaarlijks biedt het college de raad twee verzamelwijzigingen aan, waarin in principe alleen 
wijzigingen zijn opgenomen die geen impact hebben op het begrote resultaat. Soms is er bij de 
laatste verzamelwijziging van het jaar aanleiding om hiervan af te wijken, indien majeure 
afwijkingen in de uitvoering van het programma optreden die het budgetrecht van de raad raken. 
Dat is dit jaar ook aan de orde. De volgende ontwikkelingen hebben een grote impact op de 
begroting en het verwachte financiële resultaat: 

 De coronapandemie heeft, ook na aanpassingen bij de Bestuursrapportage 2020, forse 
impact op enkele begrotingsprogramma's. Niet alleen extra uitgaven, maar vooral ook 
tegenvallende baten. Het Rijk heeft via de Septembercirculaire 2020 duidelijkheid gegeven 
over de compensatie die zij hiervoor beschikbaar stelt. De compensatie is voor Dordrecht 
voldoende om alle, tot op heden geïnventariseerde, afwijkingen op te vangen. Wij stellen 
daarom voor de begroting op dit punt neutraal te wijzen (zie toelichting in de bijlage).

 Op basis van de Septembercirculaire 2020 is daarnaast € 1,8 miljoen extra beschikbaar 
gesteld, omdat de opschalingskorting gemeenten tijdelijk is teruggedraaid en voor prijs- en 
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volume correcties. Wij stellen voor het begrote resultaat 2020 voor dit bedrag naar boven 
bij te stellen.

 Op basis van bestuurlijke rapportages van gemeenschappelijke regelingen verwachten wij 
een flink lagere bijdrage op de volgende onderdelen:

o Apparaatslasten Sociale Dienst Drechtsteden (ongeveer € 2,25 miljoen).
o Minimabeleid en schuldhulpverlening (€ 0,67 miljoen).
o Bijstand (€ 0,57 miljoen).
o Drechtwerk (€ 0,35 miljoen).

Wij stellen voor het begrote resultaat 2020 met € 3,8 miljoen naar boven bij te stellen.

Naast deze aanpassingen verwachten wij op alle programma's binnen het beschikbaar gestelde 
budget te blijven en is verdere aanpassing van de begroting niet noodzakelijk. Het verwachte 
resultaat 2020 neemt toe van € 1,3 miljoen (na Bestuursrapportage 2020) tot € 6,6 miljoen 
positief. Daarnaast is het de verwachting dat de uitvoering van diverse (incidentele) projecten en 
beleidswensen is vertraagd en er een aanvullende onderbesteding van het budget ontstaat. Dit is 
niet in alle gevallen aan de coronapandemie te wijten, maar deze heeft zeker impact gehad op de 
realisatiekracht van de organisatie. Wij verwachten een onderbesteding van minimaal € 4 miljoen, 
die zichtbaar zal worden als resultaat in de jaarrekening voor bestemming. Wij zullen hiervoor de 
raad in januari een voorstel voorleggen voor resultaatbestemming (budgetoverheveling), om 
zodoende de uitvoering van bijbehorende activiteiten in 2021 te kunnen vervolgen.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De Begroting 2020 moet uiterlijk 31 december 2020 aangepast worden voor reeds eerder door de 
raad genomen besluiten of om technische redenen om financiële onrechtmatigheden te voorkomen.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
De raad stelt de programmabegroting vast en het college voert deze uit. Het budgetrecht van de 
raad schrijft voor dat het college niet bevoegd is tot aanpassing van de begroting indien de 
omvang van lasten en/of baten op het totaal van één of meerdere programma's wijzigt, of sprake 
is van mutaties op reserves en kredieten. 

In de praktijk komt het regelmatig voor dat, zonder dat de uitvoering van activiteiten en/of 
doelstellingen wijzigen, toch een aanpassing van de begroting noodzakelijk is, om de financiële 
rechtmatigheid bij het handelen van het college te borgen. Om deze wijzigingen efficiënt door te 
voeren en de administratieve last van zowel college als raad te beperken doen wij dit zoals 
gebruikelijk via een verzamelwijziging. In deze wijzigingen worden aanpassingen opgenomen die 
het logisch gevolg zijn van eerdere raadsbesluiten, maar waarvoor bij dat betreffende besluit niet 
direct de begroting is of kon worden gewijzigd. Het komt ook voor dat de aanleiding voor een 
wijziging technisch of administratief van aard is, bijvoorbeeld als bepaalde uitgaven die in de 
exploitatie zijn begroot de activeringsdrempel overschrijden en hiervoor formeel een 
kredietaanvraag nodig is. Dit is ook zo bij het inzetten van reserves waar ze voor bedoeld zijn; het 
opnemen van de onttrekking in de begroting blijft een raadsbevoegdheid. 

Voor het verwerken van deze mutaties in de begroting zijn soms "systeemafspraken" gemaakt 
(zoals bijvoorbeeld bij de reserve Parkeren), maar soms zijn dit soort aanpassingen minder 
expliciet vastgelegd of in de loop der jaren "gebruik" geworden. Mede naar aanleiding van 
opmerkingen van de accountant over het gebruik van reserves en kredieten, stellen we voor om 
samen met de Auditcommissie deze (ongeschreven) spelregels te toetsen en indien nodig 
(opnieuw) formeel door de raad te laten bekrachtigen. Daarbij kunnen wij mogelijk ook door het 
nemen van (nieuwe) formele systeembesluiten een aantal wijzigingen die nu zijn opgenomen 
voorkomen en zo de bestuurlijke agenda vrijhouden van onnodige administratieve handelingen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
In de toelichting op de begrotingswijzigingen is indien van toepassing per onderdeel aangegeven 
(met een hyperlink) welk eerder raadsbesluit hieraan ten grondslag ligt.
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Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Aanpassing van de begroting.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 24 november 2020  
inzake Wijzigen begroting conform Tweede Verzamelwijziging en majeure wijzigingen 2020;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

de begroting te wijzigen conform de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijzigingen met 
nummers 220200 en 221099 inzake de "Tweede Verzamelwijziging en majeure afwijkingen 2020".

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. BWN 220200 - 2e verzamelwijziging 2020 - voorblad
2. BWN 220200 - 2e Verzamelwijziging 2020 - rubriek 6
3. BWN 220200 - 2e Verzamelwijziging 2020 - rubriek 7
4. BWN 221099 - 2e verzamelwijziging 2020 - voorblad
5. BWN 221099- 2e Verzamelwijziging 2020 - rubriek 6
6. BWN 221099 - 2e Verzamelwijziging 2020 -rubriek 7


