
Aanpassingen jaarrekening 2016 t.o.v. versie 9 mei 2017

pag. onderdeel was wordt oorzaak

13 financieel ontwikkeling overschot op sociaal domein gestort in 

de reserve sociaal deelfonds € 526.600

overschot op sociaal domein gestort in 

de reserve sociaal deelfonds € 55.900

2

13 financieel ontwikkeling storting res sociaal deelfonds € 526.600 storting res sociaal deelfonds € 55.900 2

18 financiële structuur beklemde reserves € 11.049.777 beklemde reserves € 10.579.114 2

18 financiële structuur weerstandscapaciteit € 12.040.943 weerstandscapaciteit € 11.570.281 2

64 wat heeft het gekost lasten JR 2016 € 15.588.243 lasten JR 2016 € 16.058.906 2

64 wat heeft het gekost toevoeging reserve JR 2016 € 526.562 toevoeging reserve JR 2016 € 55.900 2

64 analyse financiele afwijkingen wet BUIG € 28.717 wet BUIG € 441.946 2

64 analyse financiele afwijkingen wet BUIG wet BUIG toelichting is aangevuld 2

67 analyse financiele afwijkingen mutatie reserve -/- € 526.562 mutatie reserve -/- € 55.900 2

78 weerstandsparagraaf reserve soc domein € 2.321.558 reserve soc deelfonds € 1.850.896 2

78 weerstandsparagraaf beschikbare weerstandscapaciteit € 

12.040.943

beschikbare weerstandscapaciteit € 

11.570.281

2

79 weerstandsparagraaf beschikbare weerstandscapaciteit € 

12.040.943

beschikbare weerstandscapaciteit € 

11.570.281

2

79 weerstandsparagraaf ratio weerstandsvermogen 2,18 ratio weerstandsvermogen 2,10 2

80 kengetallen netto schuldquote JR 2016 73% netto schuldquote JR 2016 74% 2

80 kengetallen nto schuldquote gecorr JR 2016 66% nto schuldquote gecorr JR 2016 67% 2

80 kengetallen solvabilteitsrisico JR 2016 24% solvabilteitsrisico JR 2016 23% 2

128 balans overige vorderingen 2016  € 5.855 overige vorderingen 2016  € 5.384 2

129 balans overige best.reserves 2016 € 9.217 overige best.reserves 2016 € 8.746 2

132 verloop boekwaarde grexen investeringsbedragen zijn gespitst in investeringen en desinvesteringen 1

132 verloop boekwaarde grexen kolom prognose sluitingsjaar toegevoegd 1

132 prognose staatje prognose toegevoegd 1

133 uitzettingen < 1 jaar overige vorderingen 2016  € 6.071 overige vorderingen 2016  € 5.600 2

133 uitzettingen < 1 jaar totaal 2016 € 8.566 totaal 2016 € 8.096 2

133 specificatie vorderingen overige vorderingen 2016  € 6.071 overige vorderingen 2016  € 5.600 2

133 specificatie vorderingen totaal 2016 € 6.522 totaal 2016 € 6.051 2

134 1e overzicht vorderingen soza € 796 vorderingen soza € 325 2

134 1e overzicht totaal 2016 € 6.522 totaal 2016 € 6.051 2

136 eigen vermogen overige bestemmingsreserve toevoeging 

€ 539

overige bestemmingsreserve toevoeging 

€ 68

2

136 eigen vermogen totaal reserves toevoeging € 5.706 totaal reserves toevoeging € 5.235 2

137 staat van reserves sociaal deelfonds storting € 526.562 sociaal deelfonds storting € 55.900 2



pag. onderdeel was wordt oorzaak

137 staat van reserves sociaal deelfonds saldo € 2.321.558 sociaal deelfonds saldo € 1.850.896 2

137 toelichting staat van reserves eigen vermogen 31 dec € 19.654.000 eigen vermogen 31 dec € 19.184.000 2

140 specificatie ontvangen bedragen netto verantwoording bedragen bruto verantwoording bedragen 1

141 overzicht van baten en lasten lasten JR 2016 soc domein € 15.588.243 lasten JR 2016 soc domein € 16.058.906 2

141 overzicht van baten en lasten saldo JR 2016 soc domein € 630.762 saldo JR 2016 soc domein € 160.099 2

141 overzicht van baten en lasten mutatie reserve JR 2016 € 526.562 mutatie reserve JR 2016 € 55.900 2

141 overzicht van baten en lasten saldo JR 2016 res soc domein € 

526.562

saldo JR 2016 res soc domein € 55.900 2

143 incidentele baten en lasten 40. sociaal domein € -526.562 40. sociaal domein € -55.900 2

144 incidentele baten en lasten 58. sociaal domein € 526.562 58. sociaal domein € 55.900 2

148 bezoldiging topfunctionarissen overzicht vergelijkingsjaar 2015 is toegevoegd conform regelgeving 1

148 bezoldiging topfunctionarissen bedragen 2016 zijn gewijzigigd t.o.v. de versie van 9 mei 1

149 rechtmatigheid sociaal domein JR 2016 € 15.588.243 sociaal domein JR 2016 € 16.058.906 2

158 mutaties reserves sociaal deelfonds werkelijke toevoeging 

€ -526.562

sociaal deelfonds werkelijke toevoeging 

€ -55.900

2

158 mutaties reserves totaal mutaties reserves werkelijke 

toevoeging € -5.706.107

totaal mutaties reserves werkelijke 

toevoeging € -5.235.445

2

168 reserve sociaal deelfonds saldo 31 december € 2.321.558 saldo 31 december € 1.850.896 2

168 reserve sociaal deelfonds toevoeging werkelijk € 526.562 toevoeging werkelijk € 55.900 2

rv 3 opbouw resultaat totale lasten JR 2016 € 59.239.278 totale lasten JR 2016 € 59.709.940 2

rv 3 opbouw resultaat mutaties reserves JR 2016 € 602.145 mutaties reserves JR 2016 € 131.482 2

rv 3 opbouw resultaat toelichting is aangepast 2

rv 4 verloopoverzicht reserves overige bestemmingsreserves 2016 

storting € 696.890

overige bestemmingsreserves 2016 

storting € 226.228

2

rv 4 verloopoverzicht reserves overige bestemmingsreserves 2016 

saldo 31-12 € 5.550.423

overige bestemmingsreserves 2016 

saldo 31-12 € 5.079.761

2

rv 4 verloopoverzicht reserves toelichting is aangepast 2

De wijzigingen hebben geen gevolgen voor het resultaat van de jaarrekening. De aanpassingen zijn gedaan

naar aanleiding van de controle van de accoutant.

1. wijziging van presentatie van de cijfers

2. verhoging van de voorziening dubieuze debiteuren

rv = raadsvoorstel


