
 
 

 
 

Aan de gemeenteraad 

5 november 2013 
Gemeentestukken:  2013-330/34121 

 
Onderwerp: Slotwijziging programmabegroting 2013 
 
1. Voorstel 
Voorgesteld wordt de Slotwijziging van de programmabegroting 2013 en de financiële gevolgen 
daarvan voor het begrotingsjaar 2013 vast te stellen middels de 15

e
 begrotingswijziging 2013. 

 
2. Aanleiding 
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus bieden wij u de Slotwijziging van de 
programmabegroting 2013 aan.  
Dit jaar hebben wij de slotwijziging breder opgepakt. De redenen hiervoor zijn de volgende: 

1. voldoen aan de actieve informatieplicht van ons college aan uw raad; 
2. zoveel mogelijk voorkomen van financiële onrechtmatigheid zodat we straks bij de 

opstelling van de jaarrekening 2013 binnen de tolerantiegrenzen voor een goedkeurende 
accountantsverklaring blijven; 

3. het bewerkstelligen van een soepel jaarrekeningproces 2013, ook vanwege de aanstaande 
BAR-samenwerking. 

 
3. Aspecten 
Overschrijdingen van de totaal geraamde lasten van de raadsprogramma’s zijn in de 
gemeenterekening een financiële onrechtmatigheid. Zolang het totaal van de onrechtmatigheden 
kleiner is dan 1% van de totale lasten van de begroting (de zogenoemde tolerantiegrens = € 1,2 
miljoen) geeft de accountant een goedkeurende verklaring op de rechtmatigheid. 
 
Actie “Scherper ramen” 
In de 1e monitor 2013 zijn in het kader van de actie “scherper ramen” een 10-tal budgetten 
afgeraamd. Uit inventarisatie bij de afdelingen blijkt dat 6 budgetten naar verwachting binnen de 
lagere raming zullen blijven. Voor de overige 4 budgetten geldt dat ze naar verwachting niet binnen 
de verlaagde raming zullen blijven. Dit zijn:  

1. Wmo-advieskosten – correctie eerdere aframing in het kader van ‘scherper ramen’. 
Bijramen van € 45.000 in deze Slotwijziging; 

2. Volksgezondheid – maximaal risico € 10.000 (niet meegenomen in deze Slotwijziging); 
3. Bedrijfsvoering HR-management – correctie eerdere aframing in het kader van ‘scherper 

ramen’. Bijramen van € 160.000 in deze Slotwijziging voor inhuur personeel van derden; 
4. Vergoeding voor personeel (inkomstenpost) – is integraal meegenomen bij punt 3. 

Voor het volledige overzicht verwijzen wij naar de bijlage “Scherper ramen”.  
 

Doorgeschoven prestaties 
In deze Slotwijziging is ook gekeken naar de eenmalige projecten/uitgaven die in 2013 zijn 
geraamd. Door allerlei omstandigheden schuiven deze prestaties door naar volgend jaar. In deze 
Slotwijziging hebben we de nu bij ons bekende doorgeschoven prestaties bijgewerkt. Financieel 
technisch betekent dit dat deze prestaties in 2013 worden afgeraamd, maar dat ze voor 2014 
beschikbaar blijven door ze te reserveren via de algemene reserve of een specifiek gevormde 
bestemmingsreserve. Voor 2013 verloopt dit doorschuiven budgettair neutraal. In de  1e 
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monitor/tussenrapportage 2014 worden ze vervolgens weer beschikbaar gesteld voor het komende 
jaar. 
 
Onrechtmatige aanbestedingen   
Hierbij willen wij u attenderen op twee financiële onrechtmatigheden die door onze organisatie zijn 

gesignaleerd. 

Aanbesteding kinderboerderij en groen 
Een opdracht voor het beheer van de kinderboerderij en een opdracht voor de inhuur van 
medewerkers voor werkzaamheden in het groen (knippen, snoeien, blad ruimen etc.) zijn niet 
conform Europese richtlijnen aanbesteed. Ieder jaar worden deze opdrachten enkelvoudig 
onderhands aanbesteed (één op één gegund). Voor de waardebepaling van een opdracht geldt 
echter dat jaarlijkse opdrachten opgeteld dienen te worden als vier jaren achtereen dezelfde, of 
een vergelijkbare, opdracht wordt gegund aan dezelfde opdrachtnemer. Dat is hier het geval. De 
totale opdrachtwaarde van de twee opdrachten overschrijdt vervolgens de Europese 
drempelwaarde voor diensten (€ 200.000). In 2013 is hiermee naar verwachting een bedrag van 
€ 196.000 gemoeid en dat bedrag is daarmee onrechtmatig.  
Voor de toekomst zal dit werk zodanig aanbesteed worden dat deze onrechtmatigheid zich niet 
meer voordoet. 
Schoonmaak gemeentehuis en overige bedrijfspanden 

De voor u al bekende onrechtmatige uitgaaf m.b.t. de schoonmaak liep dus ook nog door in 2013. 
In 2013 is hiermee naar verwachting een bedrag van € 200.000 gemoeid en dat bedrag is daarmee 
onrechtmatig.  
 

Extra checks  

De financiële gevolgen zijn vertaald in een Slotbegrotingswijziging 2013. Hierin zijn opgenomen de 
mutaties zoals deze in afstemming met de budgethouders zijn bepaald. 
Naast deze mutaties zijn eveneens in overleg met de afdelingen extra checks uitgevoerd naar het 
verloop van de budgetten 2013. Uit deze checks komen veelal kleinere afwijkingen naar voren 
(individueel < € 50.000) die nu niet zijn meegenomen. Toch brengen wij deze onder uw aandacht.  
De belangrijkste aandachtspunten vatten we hieronder samen: 

 Wateroverlast Kerkweg - nog te ontvangen bedrag van het Waterschap; 

 Nieuwe schoolgebouw De Reijer – extra kosten voor BTW en afvoer vervuilde grond; 

 Gemeentelijke gebouwen – extra kosten wegens surveillance bij leegstand; 

 Aanleg riolering Oost Molendijk – aanpassingen wegens dijkwerken in overleg met het 
Waterschap en het Zuiveringschap;  

 Aanpassing riolering Bolnes – verlenging persleiding in overleg met de gemeente 
Rotterdam; 

 Afrekening Inburgering oude regeling; 

 Leges burgerzaken – naar verwachting vallen de inkomsten lager uit; 

 Leges omgevingsvergunning – onzekerheid over de aanvraag van bouwprojecten; 

 Parkeergelden en precariobelasting – werkelijke opbrengsten blijven enigszins achter op 
de ramingen; 

 Afvalstoffenheffing en rioolheffing – geringe afwijkingen op de ramingen. 
 

4. Aanpak/Uitvoering 
De verdere behandeling van de slotwijziging ziet er als volgt uit: 
3 december:   Commissie Samen leven 
12 december:   Gemeenteraad 
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Deze slotwijziging gaat alleen over het dienstjaar 2013. De meerjarige effecten worden in de 1

e
 

monitor/tussenrapportage 2014 verwerkt. 
De wijziging bevat mutaties die bekend zijn geworden na de 2

e
 monitor 2013 zoals de 

septembercirculaire 2013 van het Gemeentefonds. Daarnaast is gekeken naar een 
eindejaarsprognose van de belangrijkste processen binnen onze gemeente waarbij we relevante 
afwijkingen in beeld hebben gebracht.  
De slotwijziging 2013 heeft uiteindelijk een voordelig eindsaldo van € 976.800. 
 
De belangrijkste mutaties zijn als volgt schematisch samen te vatten: 
(v = voordeel, n = nadeel) 

 
Lasten en baten programma’s: 
- Hogere lasten uitkeringen - Wet Werk en Bijstand (WWB) N €    126.000- 
- Hogere rijksbijdrage WWB     V  €    106.700 
- Lagere kosten WMO-prestatieveld 7,8,9   V €      50.000 
- Lagere kosten WMO-woonvoorziening    V €      75.000 
- Lagere kosten WMO-collectief vervoer    V €      80.000  
- Lagere kosten WMO-huishoudelijke verzorging  V €    150.000 
- Correctie eerdere aframing in het kader van ‘scherper ramen’ 
  op advieskosten WMO     N €      45.000- 
- BTW-teruggave reïntegratietrajecten, per saldo  V €    320.000 
- Correctie eerdere aframing in het kader van ‘scherper ramen’  
  op kosten inhuur personeel derden    N €    160.000- 
- Lagere rentekosten op de financiering    V  €    100.000 
- Hogere Algemene uitkering      V €    204.300 
- Hogere OZB-opbrengst     V €      99.800 
- Vrijval voorziening Garanties verkoop aandelen AVR  V € 1.826.000 
- Doorschuiven Frictiebudget bezuinigingen   V €    426.200 
- Overige mutaties m.n. doorgeschoven prestaties die via  
  reserves budgettair neutraal verlopen    V € 1.276.600 
Saldo Slotwijziging voor bestemming (excl. mutatie reserves)V € 4.383.600 
 
Mutatie reserves: 
- Toevoeging Algemene reserve van de vrijval voorziening AVR N € 1.826.000- 
- Niet onttrekken Algemene reserve wegens onderuitputting  
  van het Frictiebudget bezuinigingen    N €    426.200- 
- Vrijval reserve afkoopsommen participatie   V €    100.000 
- Overige mutaties reserves vanwege doorgeschoven prestaties 
  (voordelen) op de programma’s die daarmee budgettair neutraal 
  verlopen       N € 1.254.600- 
Totaal saldo mutaties reserves:     N € 3.406.800- 
 
Saldo Slotwijziging na bestemming    V €    976.800 
- Verrekening met de dekkingsreserve 2011 (toevoeging) N €    976.800- 
Eindsaldo na bestemming/verrekening dekkingsreserve 2011 €              0  
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Een uitgebreidere specificatie van de mutaties met een toelichting is opgenomen in het document 
Slotwijziging programmabegroting 2013. Daar is ook het onderscheid incidenteel en structureel 
benoemd. De meeste mutaties zijn incidenteel van aard. De structurele gevolgen zullen worden 
meegenomen in de 1

e
 monitor/tussenrapportage 2014. 

 
Het voordelige saldo van deze slotwijziging wordt  toegevoegd aan de dekkingsreserve 2011. Deze 
reserve is in de begroting 2011 gevormd om tijdelijke tekorten en overschotten te verrekenen op 
weg naar een financieel gezonde begroting. 
 
Zonder verrekening met de dekkingsreserve 2011 is het saldo van de begroting 2013 tot en met de 
2

e
 programmamonitor 2013 (14

e
 begrotingswijziging) € 352.900 negatief (zie bladzijde 128 van de 

2
e
 monitor 2013).  

Deze slotwijziging heeft een voordelig resultaat van € 976.800.  
Rekeninghoudend met de afzonderlijke 13

e
 begrotingswijziging 2013 waarin € 100.000 is geraamd 

voor het project Thuis in de wijk resulteert er per saldo dus een voordeel van € 523.900 (zijnde:  
- € 352.900 - € 100.000 + € 976.800) ten opzichte van de primaire begroting 2013. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
       
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen leven d.d. 3 december 2013 
Behandeld in de raad d.d.12 december 2013 
c.kolf@ridderkerk.nl/286/O 


