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1. INLEIDING / LEESWIJZER 

Hierbij bieden wij u de 3e kwartaalrapportage 2017 aan. Het doel van deze rapportage is om inzicht te 
geven in de volgende onderdelen: 

■ Hoofdstuk 2: Afwijkingen op hoofdlijnen 
In dit hoofdstuk worden de significante financiële afwijkingen en beleidsmatige afwijkingen 
gepresenteerd. 

■ Hoofdstuk 3: Investeringen 
In twee aparte bijlagen is een overzicht opgenomen van de lopende investeringen en de nog niet 
opgevraagde investeringen. 

■ Hoofdstuk 4: Reserves en voorzieningen 
De mutaties over het derde kwartaal 2017 worden hierin toegelicht. 

■ Hoofdstuk 5: Frictiekostenbudget 
De mutaties op het frictiekostenbudget van het 3e kwartaal 2017 worden in dit hoofdstuk toegelicht. 

■ Hoofdstuk 6: Personeelsoverzicht 
In dit hoofdstuk wordt per kwartaal inzicht gegeven in het aantal FTE, de loonsom (personeel en inhuur) 
en het ziekteverzuimpercentage. 

■ Hoofdstuk 7: bezuinigingsmonitor 
In dit hoofdstuk staat de voortgang van de bezuinigingsmonitor. 
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2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 

2.1 Financiële afwijkingen 

In dit hoofdstuk worden inzicht gegeven in de materiële financiële mutaties (meevallers en tegenvallers) 
per programma ten opzichte van de Programmabegroting 2017. Hierbij wordt, op basis van de werkelijke 
uitgaven over de periode 1 juli tot en met 30 september 2017 een prognose gemaakt van het financiële 
resultaat over geheel 2017. 

Als uitgangspunt is gehanteerd dat tegenvallers worden meegenomen zodra deze blijken en meevallers 
zodra deze gerealiseerd zijn. Onderstaande mutaties zijn in de begrotingswijziging 'voor- en nadelen 3e 
kwartaalrapportage 2017' verwerkt. 

In deze rapportage is de herijking van de begroting Sociaal Domein over het 3e kwartaal opgenomen. Het 
resultaat van deze herijking wordt gemuteerd op de reserve Sociaal Domein. In het onderstaande overzicht 
is de mutatie op de reserve Sociaal Domein apart benoemd. 

Renteberekening 
Bij de controle van de jaarrekening 2016 is in overleg met de accountant besloten om voortaan 
alleen het Scheldekwartier als projectfinanciering aan te merken. In de primaire begroting 2017 
zijn alle grondexploitaties als projectfinanciering opgenomen. Dit was achteraf gezien niet juist. Bij 
projectfinanciering worden de desbetreffende leningen specifiek aan het project doorberekend. Alle overige 
investeringen – waaronder nu dus ook de grondexploitaties exclusief het Scheldekwartier – worden belast 
met de omslagrente. Vanwege deze systeemwijziging is de omslagrente opnieuw bepaald. Deze was in de 
primaire begroting berekend op 1,4%. Na hercalculatie is deze opnieuw berekend en uitgekomen op 2,3%. 

Orionis 
Bij een interne controle heeft Orionis Walcheren geconstateerd dat de uitkeringslasten over het jaar 2017 
met € 3,4 miljoen te laag zijn begroot. De financiële effecten worden door Orionis Walcheren verwerkt in 
een derde begrotingswijziging 2017. Naar verwachting zal het voor de gemeente Vlissingen gaan om een 
nadelig effect van € 660.000. 
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2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 

Het resultaat van de 3e kwartaalrapportage 2017 is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: 

Omschrijving Progr. I / S *2017 2018 2019 2020 

bedragen x € 1.000 

Voordelen 

1 Ontvlechting grondexploitaties 4 2.132 I 

2 Kapitaallasten 2017 Diversen 422 I 

3 Mutaties Sociaal Domein 3e kwartaal 2017 2 267 11 33 91 S 

Dotatie reserve Sociaal Domein -267 -11 -33 -91 S 

4 Onderbesteding andere overheid kostenplaatsen 130 I 

5 Stelpost Sociaal cultureel werk 2 130 I 

Totaal voordelen 2.814 - - -

Nadelen 

6 Precariobelasting 2016 en 2017 (2x € 650) AD 1.300 I 

7 Taakstelling sport 3 432 I 

8 Septembercirculaire AD 289 I 

9 Naheffing gecompenseerde btw leerlingenvervoer 3 162 I 

10 2e begrotingswijziging Orionis 1 153 I 

Dekking vanuit de Algemene reserve -153 I 

11 Taakstelling Muziekschool 3 129 I 

12 Armoedebeleid 1 89 I 

Diversen -25 65 65 65 S 

Totaal nadelen 2.376 65 65 65 

TOTAAL RESULTAAT 3e 438 -65 -65 -65 
KWARTAALRAPPORTAGE 2017 

(Voordeel) (Nadeel) (Nadeel) (Nadeel) 

Toelichting meevallers / tegenvallers: 

1. Ontvlechting grondexploitaties 
Vanwege de ontvlechting van de bovenwijkse voorzieningen uit de grondexploitaties zijn de tijdelijke 
brug over het dok (Scheldekwartier) en het Dok van Perry overgebracht naar de algemene begroting. 
In verband met regelgeving BBV zijn er in de jaarrekening 2016 afschrijvingen naar voren gehaald. Als 
gevolg hiervan is er voor het jaar 2017 een voordelig verschil op de kapitaallasten van de tijdelijke brug 
van € 2.132.000. 

2. Kapitaallasten 2017 
In de begroting 2017 zijn de kapitaallasten van de investeringen opgenomen. Dit betreft investeringen 
van de jaarschrijf 2017 en investeringen uit voorgaande jaren die nog niet zijn opgevraagd. Doordat 
bovengenoemde investeringen later worden uitgevoerd dan verwacht is er een onderuitputting op de 
kapitaallasten. 
Bij de eerste kwartaalrapportage 2017 zijn de afschrijvingslasten en 50% van de rente van tot dan niet 
opgevraagde investeringen reeds afgeraamd. In deze kwartaalrapportage vallen de rentelasten van 
investeringen uit voorgaande jaren welke nog niet zijn uitgevoerd voor een bedrag van € 138.000 vrij. 
Het rentepercentage van lang en kortlopende geldleningen is in 2017 lager dan verwacht. De rentelasten 
zijn hierdoor lager dan verwacht. 
Per saldo is er een voordeel op de kapitaallasten van € 422.000. 

3. Mutaties reserve Sociaal Domein: Begroting sociaal domein 
In afwijking van eerdere jaren, wordt nu middels deze gemeentelijke kwartaalrapportage geïnformeerd 
over de financiële mutaties (begroting) Sociaal domein. De mutaties worden ten laste of ten gunste van 
de reserve sociaal domein worden gebracht. 
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2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 

De mutaties in deze kwartaalrapportage zijn per saldo € 267.000 positief. Deze mutaties zijn onder te 
verdelen in: 
- Wmo "oude taken" (Effect 3e kwartaalrapportage 2017 € 373.000 voordelig) 
- Wmo "nieuwe taken" (Effect 3e kwartaalrapportage 2017 € 26.000 nadelig) 
- Jeugdhulp (Effect 3e kwartaalrapportage 2017€ 41.000 nadelig) 
- Leerlingenvervoer (Effect 3e kwartaalrapportage 2017 € 39.000 nadelig) 

In paragraaf 2.3 zijn bovengenoemde financiële mutaties toegelicht. Hierbij is ook een doorkijk gegeven 
naar het (meerjarige) verloop van de reserve Sociaal Domein. 

4. Onderbesteding andere overheid 
De uitvoering van de plannen in het kader van de andere overheid hebben vertraging opgelopen 
door de reorganisatie en dat we staan voor een aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem. Dit laatste 
maakt dat we niet weten of bepaalde zaken al onderdeel uitmaken van het nieuwe zaaksysteem. Gevolg 
hiervan is een niet besteed budget van € 130.000. 

5. Stelpost Sociaal cultureel werk 
Dit betreft een incidentele vrijval van een beschikbaar budget voor nieuw beleid in het kader van 
Welzijn nieuwe stijl. Op basis van de uitkomsten van het project "Aan de buurt" is de conclusie 
getrokken, dat de in dat project ontwikkelde werkwijze structureel geborgd moet worden. Daadwerkelijk 
ingangsdatum hiervan wordt voorzien per 1 januari 2018. 

6. Precariobelasting 2016-2017 
Op basis van een uitspraak van het Hooggerechtshof is het zeer waarschijnlijk dat een gedeelte van 
de precario over kabels en leidingen niet kan mag worden geheven. Het gaat om een bedrag van circa 
€ 650.000 jaarlijks. Dit betekent dat de geheven bedragen over 2016 en 2017 afgeboekt dien te worden 
voor in totaal € 1.300.000. 

7. Taakstelling sport 
De uitwerking van enkele plannen van aanpak voor de bezuinigingstaakstelling op sport heeft 
geresulteerd in een realisatie van een structurele bezuiniging van € 568.080 tot nu. Andere 
onderdelen van de plannen van aanpak zijn de integratie en vernieuwing van het gemeentelijk 
accommodatiebestand en kostenbesparing op de gemeentelijke exploitatie sportaccommodaties. De 
aanpak van deze onderdelen zijn meegenomen in het onderzoek van bureau Newae. De grondigheid 
van het onderzoek en het creëren van draagvlak hiervoor maakt dat de uitkomsten van het onderzoek 
pas zeer recent in een definitief rapport zijn gevat en de taakstelling voor 2017 hierdoor voor € 431.920 
niet geheel gerealiseerd kon worden. Vanuit dit onderzoek werd duidelijk dat om de taakstelling 2018 
e.v. te kunnen realiseren deze scope geherdefinieerd en verbreed dient te worden tot een taakstelling 
‘sport en gemeentelijke accommodaties’. 

8. Septembercirculaire 
Het accres 2017 is nadeliger, ten opzichte van de meicirculaire 2017 gaat er € 67 miljoen af. Voor de 
Gemeente Vlissingen betekent dit een nadelig effect van € 378.000. Daarnaast is er een voordelig effect 
van € 89.000 voornamelijk als gevolg van een hoger aantal minderheden. 

9. Naheffing gecompenseerde btw leerlingenvervoer 
Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad dat btw op kosten van leerlingenvervoer niet in 
aanmerking komt voor een bijdrage ingevolge het btw compensatiefonds, vordert de belastingdienst 
voor de jaren 2011-2017 aan gecompenseerde btw terug. De Hoge Raad oordeelde dit naar aanleiding 
van onderzoek bij de gemeenten Borsele en Montferland. Doordat de gemeente bij het leerlingenvervoer 
niet handelt als btw-ondernemer, komt de inkoop-btw in beginsel wel in aanmerking voor een bijdrage 
ingevolge het btw-compensatiefonds. Vervolgens wordt dit recht uitgesloten voor btw die toerekenbaar 
is aan goederen en diensten die door het compensatiegerechtigd lichaam “worden verstrekt, verleend 
of ter beschikking gesteld aan een of meer individuele derden”. De wetgever heeft het inkopen van 
leerlingenvervoer in dit kader specifiek als voorbeeld benoemd. De belastingdienst vordert voor de 
jaren 2011 t/m 2014 € 162.000 terug. Vanaf 2015 en verder maakt het leerlingenvervoer deel uit van de 
begroting sociaal domein (zie onderdeel 4). 

10. 2e Begrotingswijziging Orionis 
Op 13 juli 2017 heeft de Raad ingestemd met de 2e begrotingswijziging van Orionis (raadsvoorstel 
773598). 
Conform het raadsvoorstel is het resterende nadelig effect voor 2017 van € 153.250 ten laste gebracht 
van het gemeentelijke begrotingssaldo 2017. Met ingang van 2e kwartaalrapportage 2017 wordt het 
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2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 

resultaat van begrotingswijzigingen niet meer gemuteerd op het begrotingssaldo, maar op de algemene 
reserve. De 2e begrotingswijziging van Orionis wordt daarom in deze rapportage alsnog onttrokken aan 
de algemene reserve. 

11. Taakstelling Muziekschool 
De invulling van de realisatie voor de taakstelling op de muziekschool was de uittreding uit de 
betreffende GR. Ten onrechte is deze bezuiniging als een fasering in realisatie in de begroting 
opgenomen. Immers het realiseren van de bezuiniging is pas mogelijk met het uittreden uit de GR. Dit 
jaar wordt bekend wat de definitieve uittreedsom uit de GR Muziekschool is per 1 januari 2018 . Het 
gevolg is dat de totale bezuiniging een jaar eerder gerealiseerd gaat worden, maar wel pas vanaf het jaar 
2018. 

12. Armoedebeleid 
Op basis van de meest recente prognoses wordt een overschrijding van het budget armoedebeleid 
voorzien van ca € 300.000. Een eerste analyse leert dat er deels sprake is van een effect vanuit 
de vastgestelde beleidsuitgangspunten om te investeren in het bereiken van mensen die 
hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast is sprake van een substantiële stijging van kosten op 
onderdelen waarmee we als gemeente geconfronteerd worden. Dat gaat met name om kosten voor 
beschermingsbewind (een effect wat landelijk speelt en waarvoor aandacht is gevraagd bij de VNG 
commissie en Tweede Kamer) en de kosten voor statushouders.Het Rijk compenseert gemeenten tijdelijk 
voor de verhoogde asielinstroom. Via de mei- en septembercirculaire 2017 is hiervoor reeds € 211.000 
beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt deze incidentele middelen in te zetten ter dekking van dit tekort 
armoedebeleid. Per saldo is dan nog sprake van een nadeel van € 89.000. 
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2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 

Begrotingssaldo 
Met ingang van het 2e kwartaal 2017 worden de mutaties die van invloed zijn op het begrotingssaldo 
gemuteerd op de algemene reserve. Dit is toegelicht in de 2e kwartaalrapportage 2017. 

Begrotingssaldo 2017 2018 2019 2020 

Bedragen x € 1.000 

Begrotingssaldo Programmabegroting 2017 voor -4.900 -2.531 1.547 2.003 
mutaties in reserves 

15% motie -1.122 -1.122 -1.122 -1.122 

1e begrotingswijziging 2017 Orionis -876 3 379 52 

Resultaat 1e kwartaalrapportage 2017 3.230 614 679 1.209 

Structurele doorwerking 3e kwartaalrapportage 2016 2 2 2 2 

Resultaat 2e kwartaalrapportage 2017 1.232 982 1.889 1.425 

2e begrotingswijziging 2017 Orionis -153 - - -

-2.587 -2.052 3.374 3.569 

Gemuteerd op Algemene Reserve 2.587 2.052 -3.374 -3.569 

Begrotingssaldo per 30 juni 2017 - - - -

Resultaat 3e kwartaalrapportage 2017 438 -65 -65 -65 

Te muteren op Algemene Reserve -438 65 65 65 

Begrotingssaldo per 30 september 2017 - - - -

Begrotingssaldo exclusief mutaties op de Algemene -2.149 -2.117 3.309 3.504 
Reserve 

Het verloop van het hierboven weergegeven begrotingssaldo 2017 exclusief de mutaties op de algemene 
reserve is als volgt: 
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2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 

2.2 Afwijkingen in beleid 

Over het 3e kwartaal 2017 zijn er geen significante afwijkingen in beleid te vermelden. 

2.3 Sociaal Domein 

Mutaties reserve Sociaal Domein: Begroting sociaal domein 
In afwijking van eerdere jaren, wordt nu middels deze gemeentelijke kwartaalrapportage geïnformeerd over 
financiële mutaties (begroting) Sociaal domein. Daarbij worden mutaties ten laste of ten gunste van de 
reserve sociaal domein gebracht. De primaire meerjarenbegroting sociaal domein 2017-2020 liet tekorten 
zien oplopend van € 684.000 (2017) naar € 1.355.000 (2020 en verder). Deze tekorten zijn op basis van uw 
raadsbesluit hiertoe in mindering gebracht op de reserve sociaal domein. 
Per saldo wordt nu in deze 3e kwartaalrapportage 2017 een (relatief gering) voordelig saldo gepresenteerd 
ten opzichte van die primaire begroting. Ook na verwerking van het voordelige effect is nog altijd sprake 
van substantiële meerjarige tekorten; € 416.000 (2017) oplopend naar € 1.264.000 (2020). Met deze 
verwachtingen zal de reserve sociaal domein vanaf 2021 uitgeput zijn. 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

Primaire meerjarenbegroting 2017-2020 Sociaal Domein -683 -1.491 -1.428 -1.355 

Mutaties 3e kwartaalrapportage 2017 267 11 33 91 

Meerjarenbegroting 2017-2020 Sociaal Domein na -416 -1.480 -1.395 -1.264 
3e kwartaalrapportage 2017 

■ Wmo "oude taken" (Mutatie 3e kwartaalrapportage 2017 € 373.000 voordelig). 
Met name als gevolg van beschikte extra rijksbijdragen en de lagere lasten Huishoudelijke Hulp Toeslag 
(HHT) en Huishoudelijke Zorg, is er voor dit onderdeel sprake van een meerjarig voordelige mutatie ten 
opzichte van de primaire begroting. 

In 2017 is de HHT voortgezet voor de mensen die op 31 december 2016 al HHT hadden. Nieuwe instroom 
is niet toegestaan. Op basis van ontvangen gegevens van de zorgaanbieders blijkt dat niet alle subsidie, 
die in 2017 aan hen is verstrekt, zal worden uitgegeven. De HHT wordt verstrekt aan een kwetsbare 
doelgroep. Bij overlijden, of als er meer ondersteuning nodig is dan huishoudelijke hulp, is de HHT 
beëindigd. De lagere lasten HHT bedragen € 85.000. 
De huishoudelijke zorg is sinds 28 maart 2016 opgenomen in de raamovereenkomst Ambulante 
Ondersteuning. Onder deze raamovereenkomst vallen, naast de huishoudelijke zorg, ook de producten 
begeleiding regulier, begeleiding specialistisch, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Als er door 
een burger een beroep wordt gedaan op ondersteuning, dan maakt Porthos het ondersteuningsplan. De 
aanbieder geeft vervolgens aan hoeveel uur en welk product er nodig is om de resultaten (ZRM) uit het 
plan te behalen. Op basis van de nu bekende gegevens lijkt er een verschuiving plaats te vinden tussen de 
huishoudelijke zorg en begeleiding. Dit vergt nog nadere analyse. De kosten huishoudelijke zorg vallen 
lager uit terwijl de kosten van de begeleiding stijgen. De lagere lasten huishoudelijke Zorg bedragen 
€ 220.000. 

Per saldo is in vergelijking tot de primaire (meerjaren)begroting Sociaal Domein sprake van een 
voordelige mutatie voor 2017 van € 373.000 (minimaal) aflopend tot een voordelige mutatie van 
€ 367.000 in 2021. 

Met het verwerken van deze mutaties komt het nieuwe meerjarensaldo voor dit onderdeel uit op 
een overschot € 1.404.000 voor 2017. Voor 2018 en verder loopt dit af naar een overschot van 
€ 554.000 (2020). Dit met name als gevolg van de herintreding van de huishoudelijke hulp als 
maatwerkvoorziening. 

■ Wmo "nieuwe taken" (Mutatie 3e kwartaalrapportage 2017 € 26.000 nadelig) 
Enerzijds is sprake van een overschrijding op de beschikbare budgetten vanuit de primaire 
(meerjaren)begroting Sociaal Domein. Anderzijds vallen ook hier de rijksbijdragen hoger uit, waardoor 
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2. AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 

er sprake is van een voordelig effect ten opzichte van de primaire begroting. De tekorten vallen dus lager 
uit dan geraamd. De hogere Rijksbijdragen betroffen compensatie voor loon- en prijsbijstellingen (ca 
2%), groeiruimte 2018, extramuralisering 2018 en correctie herinstromers WLZ. Met de indexatie was 
in de meerjarenbegroting reeds rekening gehouden. De overschrijding op de primaire begroting zit met 
name op de Wmo Begeleiding. De hogere kosten worden dus deels verklaard doordat nog steeds sprake 
is van verschuiving van PGB bestedingen naar Zorg In Natura. Dat duidelijke effect van 2016 zet zich in 
2017 (in mindere mate) voort. Daarnaast is sprake van een groei van het aantal inwoners die begeleiding 
ontvangen. Oorzaken voor deze groei zijn te vinden bij het aantal mensen in maatschappelijk opvang 
en vrouwenopvang dat dagbesteding en begeleiding via de Wmo krijgen. Ook is er mogelijk sprake van 
een verschuiving van Huishoudelijke Zorg naar Begeleiding. Dat is geen totaalverklaring. Nadere analyse 
van aantallen en volumes is nodig. Tenslotte is er een toename van maatwerk bestedingen; zorg en 
ondersteuning die via Porthos is ingezet en waar de huidige contracten niet passend waren. 
In totaal is voor 2017 sprake van een nadelige mutatie van € 26.000. Voor 2018 en verder buigt dat om 
naar een voordelige mutatie van € 113.000 (2020). 

Dit neemt niet weg dat op dit onderdeel ook na deze mutaties nog altijd sprake is van een substantieel 
tekort van € 1.048.000 in 2017 aflopend naar een tekort € 979.000 van in 2020). 

■ Jeugdhulp (Mutatie 3e kwartaalrapportage 2017 € 41.000 nadelig) 
Gegeven enige onzekerheid over onderhanden werk 2017 gaan wij, op basis van advies hiertoe van de 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland, uit van de realisatiecijfers 2016 met een opslag voor indexatie 
en een verschuiving tussen de PGB bestedingen en Zorg in Natura. Dit resulteert in een hoger tekort 
dan voorzien in de primaire (meerjaren)begroting Sociaal Domein. Daarnaast heeft bijstelling van de 
rijksbijdragen via Mei- en Septembercirculaire 2017 een nadelig effect. De kortingen zitten met name op 
het gebied van de 18+/voogdij en het door het Rijk uitnemen van budget voor uitvoeringskosten SVB en 
het uitvoeren van enkele centrale regelingen. De mutatie vanuit de 3e kwartaalrapportage 2017 behelst 
een nadeel van € 41.000 in 2017 oplopend tot € 389.000 in 2020. 

Met de verwerking van deze mutaties komen we op dit onderdeel uit op een tekort van € 531.000 voor 
het boekjaar 2017 oplopend tot een tekort van € 645.000 in 2020. 

■ Leerlingenvervoer (Mutatie 3e kwartaalrapportage 2017 € 39.000 nadelig) 
Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad dat btw op kosten van leerlingenvervoer niet in aanmerking 
komt voor een bijdrage ingevolge het btw compensatiefonds, vordert de belastingdienst voor de jaren 
2011-2017 aan gecompenseerde btw terug. De terugvordering van € 162.000 voor de jaren 2011-2014 
komt terug bij onderdeel 10 van de financiële afwijkingen. De terugvordering van € 99.000 voor de jaren 
2015, 2016 en 2017 komt ten laste van de begroting sociaal domein (boekjaar 2017). 
De Hoge Raad oordeelde dit naar aanleiding van onderzoek bij de gemeenten Borsele en Montferland. 
Doordat de gemeente bij het leerlingenvervoer niet handelt als btw-ondernemer, komt de inkoop-
btw in beginsel wel in aanmerking voor een bijdrage ingevolge het btw-compensatiefonds. Vervolgens 
wordt dit recht uitgesloten voor btw die toerekenbaar is aan goederen en diensten die door het 
compensatiegerechtigd lichaam “worden verstrekt, verleend of ter beschikking gesteld aan een of meer 
individuele derden”. De wetgever heeft het inkopen van leerlingenvervoer in dit kader specifiek als 
voorbeeld benoemd. Het te eenmalig terug te betalen bedrag van € 99.000 wordt in 2017 grotendeels 
gedekt door het voorziene overschot op het budget leerlingenvervoer 2017 van € 60.000. Het resterende 
tekort van € 39.000 wordt onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. 
Het structurele effect van deze uitspraak van de Hoge Raad betekent een jaarlijkse extra last van ca 
€ 33.000. 

Met de verwerking van deze mutatie komen we op dit onderdeel uit op een tekort van € 242.000 voor het 
boekjaar 2017, aflopend naar een tekort van € 193.000 in 2020. 
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3. INVESTERINGEN 

Bij het raadsvoorstel van de 3e kwartaalrapportage zijn 2 bijlagen opgenomen over investeringen. In de ene 
bijlage is het overzicht van de nog niet opgevraagde investeringen van 2017 en ouder opgenomen. Hierbij 
staat tevens vermeld of de toezichthouder akkoord is of dat hier een O&O toets verplicht is. 
In de andere bijlage is een overzicht opgenomen met de stand van zaken van de lopende kredieten. 
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4. RESERVES EN VOORZIENINGEN 

In dit hoofdstuk wordt het verloop van de reserves en voorzieningen getoond. De mutaties 
(vermeerderingen / verminderingen) over het 3e kwartaal worden per reserve en voorziening toegelicht. 

De jaarrekening 2016 is op 13 juli 2017 door de raad vastgesteld. De stand van de algemene reserve per 30 
juni 2017 is exclusief de resultaatbestemming 2016. 
De reserves Stadsvernieuwing en Verbetering particuliere woningen zijn komen te vervallen (zie 2e 
kwartaalrapportage 2017). Deze reserves zijn daarom niet meer opgenomen in onderstaand overzicht. 

Reserves 

Overzicht reserves bedragen x € 1.000 30-6-2017 Dotatie Onttrekking 30-9-2017 

+ -/-

Algemene Reserve -131.171 438 27.967 -158.700 

-131.171 438 27.967 -158.700 

Bestemmingsreserves 

Reserve Centrumtaken - 2.379 311 2.068 

Reserve Sociaal Domein 6.000 855 1.358 5.497 

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 42 - - 42 

Reserve Ouderenhuisvesting 233 - - 233 

Reserve Bommenruimingen 2.088 - - 2.088 

Totaal 8.363 3.234 1.669 9.928 

Totaal reserves -122.808 3.672 29.636 -148.772 

Algemene Reserve 
In het 3e kwartaal 2017 is afgerond € 28 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve. Deze onttrekkingen 
hebben betrekking op: 

■ Resultaatbestemming jaarrekening 2016 € 27.814.217 
De resultaatbestemming van de jaarrekening 2016 is € 27.814.217. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

Besluit Mutatie Bedrag 

779189 Resultaat jaarrekening 2016 € 19.036.792 

779189 Dotatie reserve Sociaal Domein € 588.000 

779189 Dotatie rerserve Centrumtaken € 2.379.400 

737419 Budgetoverheveling frictiekosten € 5.606.645 

738946 Budgetoverh Part.verkl.traject € 64.540 

739006 Budgetoverh Andere Overheid € 138.840 

Totaal € 27.814.217 
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4. RESERVES EN VOORZIENINGEN 

■ 2e Begrotingswijziging Orionis 2017 € 153.250 
Op 13 juli 2017 heeft de Raad ingestemd met de 2e begrotingswijziging van Orionis (raadsvoorstel 
773598). Conform het raadsvoorstel is het resterende nadelig effect voor 2017 van € 153.250 ten laste 
gebracht van het gemeentelijke 
begrotingssaldo 2017. Met ingang van 2e kwartaalrapportage 2017 wordt het resultaat van 
begrotingswijzigingen niet meer gemuteerd op het begrotingssaldo, maar op de algemene reserve. De 2e 
begrotingswijziging van Orionis wordt daarom in deze rapportage alsnog onttrokken aan de algemene 
reserve. 

Het resultaat van de 3e kwartaalrapportage 2017 (€ 438.105) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Reserve Centrumtaken 
Op basis van de resultaatbestemming van jaarrekening 2016 is € 2.379.400 toegevoegd aan de Reserve 
Centrumtaken. 
Op basis van collegebesluit 780184 'afwikkeling bezwaar Zeeuwse Gronden - restant subsidietoekenning 
2016' is € 311.228 onttrokken aan de reserve Centrumtaken. Zeeuwse Gronden heeft over het subsidiejaar 
2016 te weinig subsidie voor de uitvoering van Beschermd Wonen in dat jaar ontvangen. Met Zeeuwse 
Gronden zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om in het jaar 2017 een aanvullende subsidie van € 311.228 
beschikbaar te stellen. 

Reserve Sociaal Domein 
Op basis van de resultaatbestemming van jaarrekening 2016 is € 588.000 toegevoegd aan de Reserve Sociaal 
Domein. 
De financiële mutaties over het 3e kwartaal 2017 binnen het Sociaal Domein zijn per saldo € 267.000 
positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Reserve Sociaal Domein. Bij de paragraaf 'financiële 
afwijkingen' zijn de financiële mutaties toegelicht. 

In 2017 hebben 4 onttrekkingen plaatsgevonden op de reserve Sociaal Domein: 

■ € 431.000 Raadsvoorstel 731309 'Porthos - Uitbreiding formatie m.i.v. 1 januari 2017 en 
overheadvergoeding gastgemeente Veere 2017' 

■ € 683.000 Raadsvoorstel 769614 'Vierde kwartaalrapportage Sociaal Domein 2016 en achtste 
begrotingswijziging 2017' 

■ € 122.000 Raadsvoorstel 765342 'Eerste begrotingswijziging 2017 Porthos' 
■ € 122.000 Raadsvoorstel 777235 'Toekomstige positionering Porthos' 
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4. RESERVES EN VOORZIENINGEN 

Voorzieningen 

Overzicht voorzieningen Bedragen x 
€ 1.000 30-6-2017 Dotatie Onttrekking 30-9-2017 

+ -/-

Verliesvoorziening grondexploitaties 

Verliesvoorziening grondexploitaties 39.452 - - 39.452 

Voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico's 

Voorziening Pensioenbijdragen wethouders 3.575 - - 3.575 

Voorziening Spaarverlof 47 - - 47 

Voorziening wachtgeld oud-bestuurders 363 - - 363 

Totaal 3.985 - - 3.985 

Voorziening Tariefegalisatie GRP 

Voorziening Tariefegalisatie GRP 2.687 - - 2.687 

Totaal 2.687 - - 2.687 

Onderhoudsvoorzieningen 

Voorziening onderhoud muzeeum 166 - - 166 

Totaal 166 - - 166 

Totaal voorzieningen 6.838 - - 6.838 

Toelichting mutaties 

In het 3e kwartaal 2017 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de voorzieningen. De dotatie aan de 
Pensioenbijdragen wethouders en de onttrekking aan de voorzieningen wachtgeld oud-bestuurders worden 
bij het opstellen van de jaarrekening 2017 meegenomen. 
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5. FRICTIEKOSTENBUDGET 

Het verloop van het budget frictiekosten 2017 is als volgt: 

in € 1.000 

Stand per 31 december 2016 5.607 

Geclaimde bedragen 2017: 

Verplichting huur cultuurwerf Oranjestraat 4 (B&W nota 737225) 55 

Wegwerken achterstanden DIV (B&W nota 736047) 168 

Bibliotheek (B&W nota 773188) 266 

489 

Stand per 30 september 2017 5.118 

Toelichting 
In de 3e kwartaalrapportage 2017 zijn de niet gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen 2017 van de 
muziekschool, het archief en sport benoemd en ten laste van het begrotingssaldo gebracht. 
Met ingang van 1 juli 2017 is de bibliotheek overgegaan naar de ZB. De kosten die na de overdracht 
doorlopen bedragen tot en met 31 december 2017 € 266.000. Deze kosten hebben betrekking op personele 
kosten, ICT, huur van 't Spui en de exploitatiekosten hiervan. Deze kosten worden in 2017 ten laste van het 
frictiekostenbudget gebracht. 

Eind 2017, begin 2018 zal (daar waar mogelijk) besluitvorming voorgelegd worden over de uitname uit het 
frictiekostenbudget. Te denken aan: 

■ Bezuiniging bibliotheek; o.a. de vanuit het sociaal plan verplichtingen voor het personeel wat naar de ZB 
is overgegaan, de kosten van het pand ’t Spui die doorlopen tot verkoop en andere doorlopende kosten. 
Dit betreft de kosten vanaf 2018. 

■ Bezuiniging muziekschool; de te betalen uittreedsom; 
■ Bezuiniging archief; bekeken zal worden of vanuit de uit te werken scenario’s eventueel nog kosten 

kunnen ontstaan; 
■ Bezuiniging sport; kosten voortvloeiende uit de integratie en vernieuwing van het gemeentelijk 

accommodatiebestand; 
■ Afkoop van de huurverplichting van de Willem lll. 

Daar waar nodig zal een voorziening gevormd worden. 
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6. PERSONEELSOVERZICHT 

1e 
kwartaal 2e kwartaal 

3e 
kwartaal 

4e 
kwartaal 

bedragen in € 1.000 (31-03-2017) (30-06-2017) (30-09-2017) (31-12-2017) totaal 2017 

Aantal personeelsleden: 326 319 305 

Aantal fte 289,51 282,72 273,03 

Instroom in fte 0,00 0,13 1,10 

Uitstroom in fte 3,05 6,92 10,79 

Vacatureruimte (primaire begroting) 1.396 1.396 1.396 

Inzet resp. toevoeging vacature ruimte -503 -746 -746 

Restant beschikbare vacature ruimte 893 650 650 

Loonsom: werkelijk 

prognose (primaire begroting) 

4.407 

4.545 

5.358 

5.999 

4.265 

4.545 

Inhuur personeel (excl. Orionis) 421 511 721 

Ziekteverzuim % kwartaal 

Ziekteverzuim % jaar voortschrijdend 

5,37% 

4,96% 

2,64% 

4,20% 

3,60% 

4,18% 

% 

% 

De uitstroom 3e kwartaal betreft voor 7 fte de uitstroom van personeel van de bibliotheek. 

Algemene toelichting 
In bovenstaande cijfers zijn niet meegenomen: 
College B&W, Gemeenteraad en Stagaires. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn in het overzicht wel de personeelsgegevens van Griffie en 
Mobiliteitspool opgenomen aangezien dit een beter inzicht geeft in de totale peroneelskosten. 

Opmerkingen: 
In de in- en uitstroom zijn meegenomen de tijdelijke en structurele deeltijdvermeerderingen. 
Vacatureruimte betreft het verschil tussen de begrote formatie in geld en de werkelijke formatie in geld. 

De inzet respectievelijk toevoeging vacatureruimte muteert door in- en uitstroom van personeelsleden en 
door inzet van begrote vacatureruimte voor inhuur. Dit alles naar het moment van rapportage. 

Inhuur 
De inhuur voor de gemeente wordt ingezet voor flexibilisering van inzet en kosten en om de sociale ambitie 
invulling te geven door personeel van Orionis in te zetten. 

Daarnaast huurt de gemeente voornamelijk in, in geval van piekwerkzaamheden (bijvoorbeeld 
strandwachten), van de flexibele schil (bijvoorbeeld afvalverwerking en baliewerk), tijdelijke vervanging bij 
(langdurige) ziekte en zwangerschap en inzet van specifieke kennis. 

Voor 2017 heeft de inhuur ook voor een groot deel te maken met de reorganisatie. 

De kosten voor de inhuur zijn verspreid binnen de gemeente over de algemene begroting, de 
grondexploitaties en de investeringen. De dekking voor de inhuur betreft enerzijds toegewezen posten in de 
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6. PERSONEELSOVERZICHT 

algemene begroting, de grondexploitaties, de investeringen en projectgelden en anderzijds inzet van (vrije) 
formatieruimte. 

Ziekteverzuim 
Ziekteverzuim % voortschrijdend: Het voortschrijdend jaar is een periode van 4 opeenvolgende kwartalen. 
In elk volgend ‘jaar’ vervalt het eerste kwartaal en wordt een nieuw, vergelijkbaar kwartaal aan de overige 
drie kwartalen toegevoegd. 
Seizoenseffecten worden hierdoor uitgesloten. Door deze weergave wordt de structurele ontwikkeling van 
het verzuim in beeld gebracht. 
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7. FINANCIËLE BEZUINIGINGSMONITOR 2017-2020 T/M 3E KWARTAAL 
2017 

3e kwartaal 2017 2017 2018 2019 2020 

(X € 1.000) Taak- Bezuiniging Restant Taak- Bezuini- Restant Taak- Bezuini- Restant Taak- Bezuini- Restant 
stelling stelling ging stelling ging stelling ging 

tot 2017 
2016 

Programma 2 

Bezuiniging sport -1.020 441 579 - -1.520 652 -868 -1.520 652 -868 -1.520 652 -868 

-1.020 441 579 - -1.520 652 -868 -1.520 652 -868 -1.520 652 -868 

Programma 3 

Actualisatie IHP -100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

-100 - 100 - -100 100 - -100 100 - -100 100 -

Programma 9 

Bezuiniging Culturele stad -1.400 379 1.021 - -2.100 1.886 -214 -2.800 2.489 -311 -2.800 2.489 -311 

-1.400 379 1.021 - -2.100 1.886 -214 -2.800 2.489 -311 -2.800 2.489 -311 

Programma 10 

Stranden -97 - - -97 -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97 

-97 - - -97 -97 - -97 -97 - -97 -97 - -97 

Programma 11 

organisatieontwikkeling -313 - 313 - -313 313 - -313 313 - -313 313 -

bestuur -25 15 - -10 -25 15 -10 -25 15 -10 -25 15 -10 

motie organisatiekosten -1.350 214 1.136 - -1.800 1.800 - -1.800 1.800 - -1.800 1.703 -97 

-1.688 229 1.449 -10 -2.138 2.128 -10 -2.138 2.128 -10 -2.138 2.031 -107 

Totaal taakstelling bezuiniging -4.305 1.048 3.149 -107 -5.955 4.766 -1.189 -6.655 5.370 -1.285 -6.655 5.273 -1.382 
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7. FINANCIËLE BEZUINIGINGSMONITOR 2017-2020 T/M 3E KWARTAAL 
2017 

7.1 Toelichting bezuinigingsmonitor 

Gerealiseerde bezuinigingen 
1e kwartaal 2017: 

Bezuinigingen Sport 
Met de uitvoering van de plannen van aanpak is voor 2017 een bezuiniging gerealiseerd door minder inzet van personeel van € 44.000. 

Bezuiniging Actualisatie IHP 
Met het besluit over de (her)huisvesting van de scholen in Souburg-Zuid is het IHP geactualiseerd en hierbij is de taakstelling van € 100.000 gerealiseerd. 

Bezuinigingen Culturele Stad 
Onderdeel van de ingediende plannen voor cultuur was een afbouw van de subsidieverstrekkingen met 25% jaarlijks tot nihil in 2019 en een vermindering van de 
subsdie aan het Muzeeum. Voor 2017 heeft dit een effect van € 355.000. De afbouw van de verstrekkingen wordt in de volgende jaren verder. 

Taakstelling Strand 
De invulling van de bezuining voor het strand zal meegenomen worden in de uitwerking met het Waterschap en stichting SSV over het beheer van de stranden. 

Bezuiniging Organisatieontwikkeling + motie organisatiekosten 
Met het raadsvoorstel 727309 15 % motie; "Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed" is de taakstelling voor een groot gedeelte als niet gerealiseerd 
geboekt. Daarnaast zijn op basis van de voortstellen in het werkdocument bij dit raadsvoorstel bezuinigingen gerealiseerd van structureel € 130.000 op 
organisatiekosten als verzekeringen, kerstpakketten, opleidingen, abonnementen en catering. 

2e kwartaal 2017: 
Geen nieuwe bezuinigingen ingevuld. 

3e kwartaal 2017: 

Bezuinigingen Sport 
In dit kwartaal is voor € 104.000 (structureel) bezuiniging op sport gerealiseerd door andere invulling vlissingen in beweging, aframen budget zwembad en aframen 
budget sportstimulering naar benodigd. 

Daarnaast is de niet behaalde bezuiniging van € 431.920 is als nadeel afgeboekt. Dit bedrag is toegelicht bij de paragraaf 2.1 financiële afwijkingen 
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7. FINANCIËLE BEZUINIGINGSMONITOR 2017-2020 T/M 3E KWARTAAL 
2017 

Bezuinigingen Culturele Stad 
De taakstelling voor 2017 op de bezuiniging van de bibliotheek bedroeg voor 2017 € 550.000. Door de overdracht van de activiteiten naar de Zeeuwse Bibliotheek is 
(per saldo) een bezuiniging gerealiseerd van € 368.000 in 2017. Voor volgende jaren zijn de taakstellingen van respectievelijk 2018: € 825.000, 2019: € 1.100.000 en 
verder gerealiseerd. Door doorlopende contracten en kosten van open houden van het pand Spui worden voor 2017 nog extra kosten gemaakt. Dit geeft een verwacht 
nadeel van € 182.000. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het frictiebudget. 

Daarnaast is de niet behaalde bezuiniging van € 129.000 voor de Muziekschool als nadeel afgeboekt. Dit bedrag is toegelicht bij de paragraaf 2.1 financiële 
afwijkingen. Tevens is er nog een deel niet gerealiseerde taakstelling voor Archief van € 13.000 als nadeel afgeboekt. 
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