
 

 

Bijlage raadsvoorstel “vaststellen jaarstukken 2013” 

 

Ten opzichte van de in april  aangeboden concept jaarstukken 2013 zijn er enkele 

aanpassingen. Er zal geen nieuw boekwerk worden gedrukt. Deze aanpassingen zijn verwerkt 

in het hierbij digitaal beschikbaar gestelde  exemplaar van deze jaarstukken. 

In deze bijlage wordt verwezen naar de bladzijdennummers van het eerdergenoemde concept. 

 

Programmaverantwoording inhoudelijk 

Op blz. 11 wordt genoemd dat de structuurvisie is vastgesteld in september 2014. Dit moet 

uiteraard september 2013  zijn. 

 

Resultaataanpassing 

Het resultaat is met € 670.000 positief bijgesteld. (zie raadsvoorstel). Dit heeft gevolgen voor: 

- Blz. 42 financieel resultaat tabel programma 3 functie 540; 

- Blz. 43 financieel resultaat tabel programma 9 functie 990; 

- Blz. 66 paragraaf weerstandsvermogen  risico Amphion toegevoegd; 

- Blz. 131 paragraaf rechtmatigheid 6 programma’s i.p.v.7 programma’s met 

overschrijding; 

- Blz. 131 paragraaf begrotingsrechtmatigheid  tabellen  programma’s 3 en 9 veranderd; 

- Blz. 132/133 paragraaf begrotingsrechtmatigheid  toelichting tabel programma’s 3 en 9 

gewijzigd; 

- Blz. 141 en 142 tabellen met resultaat  aangepast; 

- Blz, 142 13 miljoen en 19 miljoen worden 14 miljoen en respectievelijk 20 miljoen; 

- Blz. 145 nieuwe tabel resultaat; 

- Blz. 150 e.v. nr. 7 Amphion vervallen en in het vervolg daarom anders 

doorgenummerd; 

- Blz. 158 aangepaste  tabel incidentele baten en lasten; 

- Blz. 159 aangepaste tabel baten en lasten; 

- Blz. 164 resultaat en verplichtingen op balans; 

- blz. 175 toelichting balans: resultaat; 

- Blz. 178 toelichting balans 4.1 schulden; 

- Blz. 178 toelichting balans overige schulden; 

- Blz. 179 toelichting balans crediteuren algemeen; 

- Blz. 207 aanpassing bijlage algemene reserve. 

 

Overige  aanpassingen 

Dit betreft. 

A. Paragraaf weerstandsvermogen: bij dekkingsreserves abusievelijk de bestemmingsreserves 

kapitaallasten vergeten: 

o Tabellen blz. 58/59 zijn veranderd; 

o Weerstandscapaciteit tabel blz. 59 is hiermee verlaagd. 

B.  Balanstechnische aanpassing transitoria onderwijsachterstandbeleid: 

o Blz. 162/173/174 in balans transitoria en overige vorderingen neutraal 

aangepast. 

C.  Balanstechnische aanpassing Voorzieningen: 

o Blz. 177  onderhoudsvoorzieningen in balans van vrijval naar aanwending. 

D. Wet normering topinkomens (WNT): 

o Blz. 183 tabel aangepast. 

  



 

 

 

E. Verwijzingen naar accountant zijn verwijderd: 

o Blz. 89 paragraaf bedrijfsvoering; 

o Blz. 95 paragraaf verbonden partijen; 

o Blz. 118 paragraaf grondbeleid; 

o Blz. 127 paragraaf grondbeleid. 

 


