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Jaarrekening 2019 -2- 

 

 

Geachte leden van de Raad en Verenigde Vergadering, 

 

Hierbij ontvangt u de op 1 juli 2020 door het Algemeen Bestuur SVHW vastgestelde Jaarrekening 2019 met de 

goedkeurende accountantsverklaring.  

 

De Jaarrekening 2019 sluit per saldo met een positief resultaat van 479.000 euro. Dit is een positieve afwijking 

van 161.000 euro ten opzichte van de Begroting 2019, waarin een positief resultaat 318.000 euro was 

begroot. In dit resultaat is, tevens 105.000 euro aan kosten opgevangen om de vermindering in de 

deelnemersbijdrage ten gevolge van het uittreden van de gemeente Molenwaard per 1 januari 2019 op te 

vangen. De totale exploitatie 2019 bedraagt 12.475.000 euro ten opzichte van 12.394.000 euro begroot. De 

totale opbrengsten 2019 bedragen 12.954.000 euro ten opzichte van 12.712.000 begroot. 

 

Het Algemeen Bestuur heeft met betrekking tot de resultaatbestemming het volgende besloten: 

 

 43.000 euro te doteren aan de gevormde bestemmingsreserve voor het niet benutte deel van 

Persoonlijk Basis Budget over 2019; 

 195.000 euro te doteren aan een te vormen bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Een en 

ander in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur van 6 februari 2019; 

 241.000 euro als resultaatuitkering aan de deelnemers uit te keren pro-rato verdeeld op basis van 

de daadwerkelijke deelnemersbijdrage over 2019; 

 De bestemmingsreserve van 85.000 euro die gevormd is bij de Jaarrekening 2017 aan te houden 

en vrij te laten vallen in het boekjaar 2020 om de cao-stijging van 3,5 procent te kunnen 

opvangen. 

 

Voor verdere achtergronden verwijzen wij u kortheidshalve naar hoofdstuk 1 “Ontwikkelingen” van de 

bijgevoegde Jaarrekening 2019. 

 

Hoogachtend, 

Namens het Dagelijks Bestuur,  

  

  

  

R.S. Heij MBA J.L. van Driel  

Directeur Voorzitter 

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW; 

Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta; 
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