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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 2-jun-20 

Vragensteller   L. Broere (PvdA) 

Agendapunt/onderwerp Jaarrekening 2019 

Eenheid   Bedrijfsvoering 

Contactpersoon  H. de Wit 

Contactgegevens  H.dewit@dalfsen.nl 

    0529-438952 

 

Inleiding 

 

Tijdens de commissie vergadering over het Coronafonds hebben wij als fractie vragen gesteld over de 

1,4 miljoen euro tekort in het lopende jaar die nu al van de Algemene Reserve wordt afgetrokken in 

het overzicht met begrotingswijzigingen. 

De vraag was hoe dit kan? Welk besluit ligt hier aan ten grondslag? 

Nu, tijdens het behandelen van de jaarrekening zien we dit wederom staan in het 

begrotingsoverzicht (stuk 4.3)  

Citaat; 

"af: begrotingssaldo t/m 11e begr wijz 2020 (zie hierboven) -1.424.199". 

Wat is hier de bedoeling van? Het is toch ook denkbaar dat er in de loop van het jaar positieve 

ontwikkelingen plaatsvinden? Sterker, die zijn er al (meer Rijksmiddelen). 

Vraag: 

Graag horen wij waarom het lopende begrotingssaldo in het overzicht afgetrokken wordt van de 

Algemene Reserve. 

Beantwoording 

De door de raad vastgestelde programmabegroting  2020 van 7 november 2019 heeft een tekort in 

2020 van € 1,4 mln. In onder andere het voorstel waarmee de begroting 2020 aan uw raad is 

aangeboden, staat over dit tekort vermeld: "Het incidenteel presenteren van een nadeel geeft geen 

probleem. We moeten ons echter wel realiseren dat een incidenteel nadeel ten laste van de 

algemene reserve vrij besteedbaar komt". Op blz. 21 van de programmabegroting wordt gesteld: 

"Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar". Om die redenen 

wordt bij het presenteren van de stand van de algemene reserve vrij besteedbaar inzichtelijk 

gemaakt dat bij ongewijzigde omstandigheden, in 2020 een bijdrage noodzakelijk is vanuit die 

reserve aan de exploitatie.  

Het is denkbaar dat er in de loop van het jaar positieve ontwikkelingen plaatsvinden. Negatieve 

ontwikkelingen zijn overigens eveneens denkbaar. Deze staan echter los van de huidige stand van 

zaken in de algemene reserve vrij besteedbaar.  

 


