
Vraag: 
14.  (blz. 105) Solvabiliteitsratio. Is percentage begroting 2017 niet extreem? 
Antwoord: De ratio 2017 is inderdaad hoog. De komende jaren zullen de voorraden gronden 
afnemen. De uitgezette leningen worden verder afgelost. Het eigen vermogen zal verder dalen en bij 
het opmaken van de begroting 2017 was de nieuwe lening nog niet zeker/vastgesteld. Onder andere 
deze redenen leiden er toe het balanstotaal afneemt en daarmee ratio toeneemt. 
De jaarrekening is niet het moment om het ratio voor 2017 bij te stellen. 
 
Vraag: 
15.  (blz. 157) Is hier wat meer uitleg over te geven, waar verschillen tussen begroot en werkelijk 
2016 in zit? 
Antwoord: Uitleg bij het EMU saldo. Puntsgewijs 

1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves. De bedragen blijken ook uit 
de overzichten van baten en lasten (blz. 12 en 111). De totale afwijking tussen de begroting 
en werkelijkheid.  

2. Afschrijvingen: afwijking wordt vooral veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 
wordt uitgegaan dat een aantal investering zijn afgerond en dat begonnen kan worden met 
afschrijven. Wanneer de investering niet is afgerond, wordt de investering ook nog niet 
afgeschreven.  

3. De dotatie aan de voorzieningen wordt toegelicht in paragraaf 4.4 toelichting op de balans.  
De dotatie aan de voorziening wethouders en mobiliteit verklaren het verschil. 

4. Investeringen: de werkelijke investeringen zijn een opsomming van de investeringen op bl. 
115 en 116 (nl. 121+1785+1509+22). In de begroting worden de investeringen opgeteld die 
zijn opgenomen in het investeringsplan 2016-201, jaarschijf 2016. Het verschil komt door 
investeringen uit voorgaande jaren. Ook investeringen die gedekt worden door een reserve 
worden in de balans opgenomen als investering.  

5. Bijdragen van derden/overheden zijn ook opgenomen in de toelichting op de balans op blz. 
115 en 116 (nl. 41+526). 
Vooral de projecten met betrekking tot de aansluiting N348 zijn hieronder opgenomen. Vooral 
de subsidie van de provincie voor de projecten rond de N348 . 

6. Geen afwijking 
7. Aankoop gronden/uitgaven: € 3.868.867 Zie paragraf 4.4 toelichting op de balans  blz. 118. 

Per complex zijn de uitgaven weergegeven   
8. Baten gronden: € 5.141.133 Zie paragraf 4.4 toelichting op de balans  blz. 118. Per complex 

zijn de inkomsten weergegeven   
9. Betalingen t.l.v. de voorzieningen. Zie paragraf 4.4 toelichting op de balans. Afwijking doordat 

verwacht werd dat veel uitgaven t.l.v. de voorziening bovenwijks zouden komen voor de 
projecten rondom de N348. Dit project is in 2016 nog niet tot uitvoering gekomen. 

10. Geen afwijking 
11. Geen afwijking  

 


