
Beantwoording vragen uit technisch beraad 11 juni 2011 
 

1. Correctie fout van 2010 op sportparken € 216.000 voordeel 
Bij de werkzaamheden voor de jaarrekening 2011 bleek dat er in 2010 een fout gemaakt is bij de 
verwerking van de provinciale € 5,= subsidie voor Sportpark Heidepark in het kader van de Grote 
Projecten. De foutieve boeking uit 2010 is in 2011 gecorrigeerd. Deze correctie heeft een 
positieve invloed op het rekeningsaldo 2011 van € 216.000. De foutieve boeking in 2010 heeft 
een negatieve invloed gehad op het rekeningsaldo 2010 van € 120.625.  
Bij een juiste boeking in 2010 was het rekeningsaldo € 216.000 hoger geweest (€ 336.985). 
 

2. Wat is het effect van de doorgeschoven prestaties (werkzaamheden) op het saldo van de 
jaarrekening? 

A. Programma 3 
I. Herinrichting Meester Gorisstraat – Kampfstraat doorgeschoven naar 2012 
II. Herinrichting van de Berkenlaan niet uitgevoerd 

III. Herinrichting grote parkeerplaats voor De Schakel niet uitgevoerd 
IV. Aanbrengen graskantstenen niet uitgevoerd a.g.v. niet voldoende budget 
V. Aanleg verbindingsweg Bouwhuisweg - Jagtlusteralle 
VI. Fietsvoorziening Sterrebosweg 

Dekking : Bestemmingsreserves, bijdrage derden en provinciale subsidies 
 

B. Programma 6 
I. Realisatie pontje Hessum 
II. Realisatie rondje Vecht 

Dekking : Bestemmingsreserves en provinciale subsidie 
 

Uitgestelde investeringen die gedekt worden t.l.v. een reserve, bijdrage derden en subsidies 
hebben geen invloed op het rekeningsaldo. 

 
3. Voordeel op WMO budgetten.  

Zoals toegelicht door Hans Berends heeft dit betrekking op minder toename van het gebruik dan 
waar in de berekening van de budgetten voor de begroting is van uitgegaan. Het voordeel is niet 
ontstaan als gevolg van een andere of strengere indicering. 
 

4. De volgende vragen zijn nog op het RIS gesteld maar worden voor de beantwoording in dit memo 
meegenomen. 
 

Geplaatst door: RWarmelink  

Inflatie 

Op bladzijde 6 van de voorjaarsnota in de eerste tabel staat" Voor 2012 geen inflatie toerekenen vanuit 
het accres maar toevoegen aan het saldo" Er worden bedragen genoemd van 150.000 euro. Mijn vraag is 
hoe dit wordt berekend en waarom inflatie als een inkomstenbron wordt gezien. 
 
ANTWOORD : 
Het berekende bedrag is ontstaan door de reeds toegevoegde inflatiecorrectie van 2% te corrigeren. 
Het totaalbedrag van de correctie was € 150.000 en wordt niet als inkomstenbron gezien, maar 
toegevoegd aan het saldo van de begroting 2012-2015. 
 
 



Geplaatst door: schiphorst  

Representatie p 8 

Wat is het huidige (volledige) budget representatie nu?  
Ik kan deze niet in jaarrekening terugvinden onder P1.  
 
ANTWOORD : 
Het budget voor bestuurlijke representatie bedraagt € 26.500 en maakt onderdeel uit van het product 
Bestuurondersteuning college BenW (€ 1.330.000) op pagina 22 van de programmabegroting 2012-2015. 
 
 

Geplaatst door: schiphorst 

Onderwijs leerlingenvervoer` 

pag19 - Wordt met omliggende gemeenten afgestemd over leerlingenvervoer naar de (verderliggende) 
scholen?  
 
ANTWOORD : 
Ja, er is samen met omliggende gemeenten een contract afgesloten. De planning en coördinatie van de 
ritten wordt geregeld door de vervoerder. 
 

Geplaatst door: schiphorst 

Overige zaken progr 6  

combinatiefunctionarissen van 2,6 fte wel/niet doorgaan. Ik mis de vertaling en financiele gevolgen. Waar 
staat dit? 
 
ANTWOORD : 
Onder het kopje overige zaken is melding gemaakt van een nieuwe ontwikkeling t.a.v. de 
combinatiefuncties. Vanaf 2013 zou het voortzetten van het huidige project de gemeente € 78.000 per 
jaar gaan kosten. De huidige projectperiode met 2,6 fte beslaat 2 jaar en is begin 2013 afgelopen. Zoals 
aangegeven vindt bij de najaarsnota 2012 de evaluatie van dit project plaats. 
 


