
 

 

In de jaarrekening zijn een aantal indicatoren opgenomen die verwijzen naar het resultaat dat in 

2018 behaald moet zijn. Wij missen de stand van zaken in 2014. De vraag is, liggen we op koers of 

niet. 

Enkele concrete voorbeelden zijn bij het Sociaal Domein zijn: 

 

Bij resultaat 1.1 (pagina 16) is het volgende opgenomen. 

Indicator opgenomen in de begroting 2014  

2013 gestegen naar 97,5% in 2018. Het relatief verzuim van het totaal aantal leerplichtige kinderen 

van 5 tot 16 jaar is gedaald van 2,3% in 2013 naar 1,9% in 2018.  

Realisatie 2014  

.   

De vraag is hoe het aantal in 2014 zich verhoudt tot de percentages genoemd in de indicator. 

Antwoord: 

We weten hoeveel leerlingen een startkwalificatie hebben behaald, maar we weten niet het aantal 

waar we dit tegen moeten afzetten. Daarom is nu een aantal genoemd ipv een percentage. In de 

nieuwe begroting bekijken we of we deze indicator moeten aanpassen. 

 

Bij resultaat 3.1 (pagina 21) is het volgende opgenomen 

Indicator opgenomen in de begroting 2014  

tage jeugd dat actief deelneemt aan sportverenigingen 

is gestegen van 60% in 2012 naar 80% in 2018. Dit resultaat is tevens bereikt als in 2018 50% van de 

jeugd deelneemt aan buurtvoorzieningen.    

De vraag is hoe de stand van zaken in 2014 is. 



Hier is geen meting van bekend. In de nieuwe begroting bekijken we of we deze indicator moeten 

aanpassen. 

Bij resultaat 4.1 (pagina 25) is het volgende opgenomen 

Indicator opgenomen in de begroting 2014  

0% in 2018. Het percentage 

ouderen mantelzorgers van 13,6% in 2009 naar 15% in 2018 (NB: de GGD meet deze gegevens eens 

in de vier jaar en de laatst bekende gegevens betreft de cijfers over 2009).   

De vraag is hoe de stand van zaken in 2014 is.  

Zoals in de tekst staat heeft er geen meting plaatsgevonden. In de nieuwe begroting bekijken we of 

we deze indicator moeten aanpassen. 

 

Bij resultaat 4.2 (pagina 25) is het volgende opgenomen 

 tot 19 jaar in onze 

gemeente aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voldoen is van 70% in 2009 gestegen 

naar 75% in 2018. (NB: de GGD meet deze gegevens eens in de vier jaar en laatst bekende gegevens 

betreft de cijfers over 2009).    

De vraag is hoe de situatie was bij het laatste meetjaar van de GGD. 

Zoals in de tekst staat heeft er geen meting plaatsgevonden. In de nieuwe begroting bekijken we of 

we deze indicator moeten aanpassen. 

Pag. 5 

-879.178 +733.000= - 146.178 - 23.500 = - 169.678 dit tekort wordt opgelost door het overschot 2014 en 

onttrekking uit algemene reserve. Anders gezegd, vanuit 2014 wordt 23.500 overgeheveld naar 2015 maar 

die zit wel in het rekenkundig saldo van 86.867. De storting inheit sociaal domein voor 2014 wordt geput uit 

reserve grondexploitatie + het overschot jaarrekening minus de overheveling (86.867-23.500=63.367)+ 

onttrekking uit algemene reserve. Uit de reserves wordt dus 733.000 + 82.811 = 815.811 geput. Hoe lang 

kan dit door gaan? Hoe is het positieve saldo 2014 ontstaan? wat is daarvoor niet gedaan? Welke 

bezuinigingen zijn daarbij niet gehaald en doorgeschoven naar 2015 en volgende jaren? 

Het positieve saldo is een verzameling van plussen en minnen die in de toelichting op de 

programmarekening (blz 118) worden toegelicht. 

 

Pag. 39 Hoeveel halen we uit de algemene middelen om dit cijfer te halen of behouden? De streefwaarde 

moet gehaald worden met een volledige kostendekkende leges!! 

Voor de afvalstoffen en riool wordt geen beroep gedaan op de algemene middelen. Beide heffingen hebben 

een egalisatiereserve. 

 

Pag 106 €14.487-€5.567= € 8.920 in rook opgegaan in 2014? 



Het verschil bestaat uit reeds getroffen voorzieningen ivm te hoge boekwaarde (o.a. Wamenhuizen Noord, 

’t Zand Noord en Tuitjenhorn West) Deze staan in de kolommen desinvestering en 

voorziening/balanscorrectie) 

 

Pag. 129 Hoe komt het dat er zoveel kruisjes staan in de rechterkolom? 

Dit is een overzicht van de soorten van begrotingsonrechtmatigheid. Dit wil niet zeggen dat die bij ons 

voorkomen. Op de volgende bladzijde  (127) worden onze “onrechtmatigheden” toegelicht. 

Pag. 122 "Budgettair neutraal" verwerken/corrigeren van een voordeel: hoe doe je dat? Wordt het dan aan 

iets anders uitgegeven en zo ja waaraan dan? zo ja, waarom wordt dat niet gemeld aan de raad? (Zie tabel 

accountant over onrechtmatigheid) 

Conform het raadsbesluit mbt huisvesting Zijper Museum, worden de lasten uit een reserve gedekt. Dit is in 

het sociaal domein een last en binnen burger en bestuur een baat. Per saldo budgettair neutraal. 

Pag. 121 Structuur en bestemmingsplannen meer opbrengsten van € 40.000: betreft dit alleen vergoeding 

externen? zijn hier ook interne ambtelijke kosten in meegenomen? Is er dan een projectenadministratie? 

We hoeven op dienstverlening niet te verdienen, gerekend over meerdere jaren. Hoe was het vorige jaren? 

Leges moeten kostendekkend zijn. Wanneer komt het college met voorstellen daarvoor? 

Zie resultaat 2.4 domein Burger en Bestuur. Onder ieder onderdeel van de legesverordening komt een 

kostprijsberekening. Hiermee wordt met interne en externe kosten rekening gehouden. 


