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Vraag:
Verschillende fracties vragen naar nadere duiding van de cijfers. Toegezegd wordt dat voor
de raadsvergadering nadere informatie verstrekt zal worden.
Antwoord:
Reserve afwikkeling activiteiten
Een overzicht van de reserve afwikkeling activiteiten (€4.512.712) bestaat uit diverse posten.
De grootste posten zijn:
• Reconstructie Europalaan
• I-visie
• Revitalisering markt
• Eenmalige extra kosten CVV
Detailinformatie van alle posten is opgenomen in bijlage 9 van de jaarrekening 2009. Een
kopie van deze bijlage is bijgesloten.
Relatie tussen de diverse overzichten
Overzicht op pagina 2: begrotingsresultaat
Het overzicht laat het begrotingsresultaat op basis van de primaire begroting zien en het
begrotingsresultaat dat na begrotingswijzigingen, per kwartaal, wordt verwacht.
Overzicht op pagina 3: mutaties op de reserves van het1e en 2e kwartaal
Volgens de boekhoudregels van de BBV is een bestemmingsreserve een reserve waaraan de
raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De besteding van een reserve vormt de
dekking om de realisatie van en uitvoering van een bepaalde activiteit in een programma
mogelijk te maken. Het bedrag wordt al gereserveerd voor toekomstig te dekken lasten.
Mutaties in reserves zijn geen baten of lasten en geschieden buiten de staat van baten en
lasten om. Deze mutaties worden daarom niet in de exploitatie en het begrotingsresultaat
verwerkt.
Relatie tussen overzichten op pagina 2/3 en pagina 7
Het overzicht op pagina 7 bevat alle wijzigingen die er in het tweede kwartaal hebben
plaatsgevonden. De relatie tussen deze wijzigingen op blz. 7 en de overzichten op blz. 2/3 is
als volgt te leggen.

Collegebesluiten
Alle wijzigingen (5 stuks) n.a.v. collegebesluiten zijn wijzigingen in de reserves. Deze
wijzigingen zijn opgenomen in het overzicht waarin de mutaties van de reserves zijn
weergegeven op blz. 3.
Raadsbesluiten
De wijzigingen n.a.v. raadsbesluiten:
• Woonwagens
o €59.540 valt ten laste van de algemene reserve. Deze wijziging is opgenomen
in het overzicht waarin de reserve van de mutaties zijn weergegeven op blz. 3.
o €32.728. Deze kosten zijn ten laste gevallen van de post langlopende
geldleningen en leidt dus niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat en
is niet opgenomen in een overzicht op pagina 3.
• €33.000 meerkosten voor leerlingenvervoer valt ten laste van de post onvoorzien. Dit
leidt tot een wijziging in het begrotingsresultaat. Deze wijziging is opgenomen in het
overzicht van het resultaat op blz. 2.
• Voorbereidingskrediet kerkakkers ten laste van de algemene reserve. Deze wijziging
is opgenomen in het overzicht waarin de mutaties van de reserves zijn weergegeven
op blz. 3.
Administratieve wijzigingen
De begrotingswijzigingen n.a.v. administratieve wijzigingen:
• Reserve bruggen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in het overzicht waarin de
mutaties van de reserves zijn weergegeven op blz. 3.
• De correctie van de dubbel gemuteerde wijzing heeft in het 1e kwartaal ook niet
geleid tot een wijziging van het begrotingsresultaat. De administratieve correctie leidt
dan ook niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat of een wijziging in de
reserve.
• De wijzigingen in personeelskosten hebben plaatsgevonden binnen de programma´s
en leiden daarom niet tot een wijziging van het begrotingsresultaat of een wijziging in
de reserve.
In de rapportage voor het 3e kwartaal zullen wij meer aandacht besteden aan de leesbaarheid
van het raadsvoorstel.

