
Punt 1 1 . : Raadsvoorstel: 1 e en 2 e wijziging 
van de begroting 2017. 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De voorschriften voor gemeentelijke financiële administraties zijn met ingang van 1 januari 2017 
gewijzigd. Om aan deze voorschriften te kunnen voldoen moeten er diverse wijzigingen in de 
administratie worden doorgevoerd. Met de 1e wijziging van de programmabegroting 2017 voldoet 
de administratie aan de actuele voorschriften. 
Daarnaast wordt bij het vaststellen van de 2e wijziging van de programmabegroting 2017 de 
structurele doorwerking van de najaarsrapportage 2016 geëffectueerd. 

Opdracht: 
Begrotingswijziging 1 is aangekondigd in de inleiding van het boekwerk Begroting 2017 en volgt 
uit de wijziging van de (wettelijke) voorschriften voor de gemeentelijke administratie. 
Begrotingswijziging 2 is de structurele doorwerking van de najaarsrapportage 2016. 

Aanleiding: 
De landelijke voorschriften voor gemeentelijke administratie is vastgelegd in het Besluit Begroting 
en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Deze is met ingang van 2017 fors gewijzigd, 
waardoor dit consequenties heeft voor de financiële administratie van gemeenten. 

Doelstelling: 
De begroting 2017 laten voldoen aan de BBV-voorschriften en de structurele doorwerking van de 
najaarsrapportage 2016 vaststellen. 

Mogelijke oplossingen: 
De begrotingswijziging 1 , die voortkomt uit de nieuwe BBV voorschriften vaststellen. In deze 
begrotingswijziging worden geen inhoudelijke zaken aangepast. Uitgangspunt is dat deze 
wijziging budgetneutraal wordt uitgevoerd. Het financiële resultaat is dus ongewijzigd. Wel zijn 
zaken zoals overhead en personele lasten herschikt en de toerekening van overhead is gewijzigd 
waardoor lasten en baten op productniveau veranderd kunnen zijn. Daarnaast is de toerekening 
van directe kosten en overhead naar de riool- en afvalstoffenheff ing gewijzigd. Vanwege de 
budgetneutrale uitvoering van deze systeemwijziging, wordt de onttrekking aan de voorzieningen 
niet gewijzigd. Hierdoor ontstaat bij de rioolheffing en afvalstoffenheff ing een kostendekkendheid 
die in 2017 waarschijnlijk lager is dan "\00Vo. Bij jaarrekening 2017 wordt bekeken wat het 
werkelijk effect is. Vanaf 2018 is uitgangspunt weer ÌOOVo kostendekkenheid. 
De begrotingswijziging 2 vaststellen, dit is de structurele doorwerking van de najaarsrapportage 
2016 die is vastgesteld op 13 december 2016 (16INT04001) 

Voorgestelde oplossingen: 
Begrotingswijziging 1 effectueren en daarmee de begrotingswijzigingen die voortkomen uit de 
nieuwe BBV voorschriften vaststellen. 
Begrotingswijziging 2 effectueren en daarmee de structurele doorwerking van de 
najaarsrapportage 2016 verwerken in de begroting. 

Burger en overheidsparticipatie: 
Niet van toepassing. 

Communicatie: 
Niet van toepassing. 
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Effecten meten: 
Niet van toepassing. 

Planning: 
Niet van toepassing. 

Concept Besluit: 
Vaststellen van de 1 e en 2 e wijziging van de programmabegroting 2017. 

Nijverdal, 14 februari 2017 

B irgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

secretaris, de burgemeester, 

z2 
^ L - . m o v r . -

ovr. A.H.Rovon BA 

Advies commissie(s): 
De commissie algemene bestuurlijke zaken en middelen stemt ermee in dat het voorstel als 
hamerstuk wordt voorgelegd aan de raad van 14 maart 2017. 

Bijlagen: 
Bijlage 1: Eerste wijziging Programmabegroting 2017 
Bijlage 2: Toelichting Begrotingswijziging 1 
Bijlage 3: Nieuwe tabellen Begroting 2017 (bijlage 2 en bijlage 4 van het boekwerk) 
Bijlage 4: Tweede wijziging Programmabegroting 2017 

Nr. 17INT00640 Nijverdal, 14 maart 2017 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

de voorzitter, z 
s 

Zomer me 
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