
Vraagstelling 
In het audit comité is het verzoek gekomen om meer inzicht te geven in hoe verschillen in de primaire 
begrotingsbedragen in verschillende jaren ontstaan. De aansluiting met primaire begrotingsbedragen 
van jaar t met andere jaren t+n is soms lastig te maken.* 
* t staat voor huidig jaar / n staat voor volgende jaren 

 
In deze korte notitie een toelichting hierop! 
 
Afwijkingen in primaire begroting jaar t en de primaire begroting jaar t+n ontstaan door: 

1) Begrotingswijzigingen gedurende het boekjaar t 
2) Verschillen in urentoerekening jaar t en jaar t+n 
3) Verschillen kapitaallasten jaar t en jaar t+n 

 
Opstellen Primaire begroting 
De primaire begroting wordt opgesteld in het jaar (mei/juni) voorafgaand aan het boekjaar. De basis 
voor deze begroting is de lopende begrotingsjaar. Deze basisbedragen worden doorgenomen met de 
betreffende budgethouder en worden de budgetten voor het volgende jaar bepaald. Hierbij wordt 
meegenomen de afgesproken indexering van de bedragen en de afgelopen jaren het vastgestelde 
dekkingsplan. Deze basisbedragen worden ook wel de ‘going concern’ genoemd.  
Deze basisbudgetten vormen de primitieve begroting.  
 
Daarnaast worden budgetten voor (nieuwe) ontwikkelingen (inclusief ombuigingen) apart inzichtelijk 
gemaakt. 
 
De primaire begroting en de (nieuwe) ontwikkelingen worden vastgesteld in de raad van eind oktober 
en geeft de financiële kaders voor het boekjaar dat eraan komt. 
 
Ad 1) Begrotingswijzingen gedurende het boekjaar 
Gedurende het boekjaar blijkt dat budgetten (door allerlei oorzaken) onderhevig kunnen zijn aan 
mutaties. Deze mutaties leiden tot begrotingswijzingen. Deze begrotingswijzigingen kunnen alleen 
gedaan worden na een autorisatie. In de notitie Financieel governance is dit als volgt beschreven: 
 

Omschrijving autorisatie 

Begrotingswijziging (administratieve wijziging) binnen het product  Budgethouder 

Begrotingswijziging binnen het programma binnen doelstelling College 

Begrotingswijziging binnen het programma met andere 
doelstelling 

Raad 

Begrotingswijziging buiten het programma  Raad 
 

Begrotingswijziging met financiële consequenties*  Raad 

* financiële consequenties houden in dat begrotingswijzigingen leiden tot een saldo-aanpassing. 
Dit kan zowel een nadelig als voordelig effect hebben op de begroting. 
 
De raad accordeert de begrotingswijzigingen veelal door het vaststellen van de bestuursrapportage. 
Ook kan door middel van het een separaat raadsbesluit een begrotingswijziging worden goedgekeurd 
 
Ad 2) wijzingen door veranderingen in de urentoerekening naar producten 
Naast directe budgetten, zijn de zgn. urentoerekeningen een belangrijke basis voor de primaire 
begrotingsbedragen. Deze worden jaarlijks ingevuld in jaar t voor het jaar t+1.  
Verschuiving van uren van het ene product naar het ander product geeft een budgettaire verschuiving. 
Ook hebben organisatorische veranderingen een financieel effect op de primaire begrotingsbudgetten. 
 
Ad 3) Kapitaallasten 
De kapitaallasten (afschrijving en rente) van bestaande investeringen worden jaarlijks lager.  
Dalende kapitaallasten hebben een dalend effect op de primaire begrotingsbedragen,  
Nieuwe investeringen hebben een opwaarts effect op de begroting 
 
Algemeen: 
In de financiële toelichting bij de programma’s in de begroting wordt een toelichting geven als de 
afwijking tussen de jaren groter is dan €  50.000,-. 


