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1.  Geel blz 2 Wat is de reden van de correctie van de berekening 

salarislasten ten bedrage van € 125.212 euro in 

2012 en verder. 

 

De toelichting staat op bladzijde 3, ongeveer in het midden. 

2.  Geel blz. 2 Waarom is er geen relatie gelegd tussen de 

correctie en het verlagen percentage stijging 

salarislasten, lagere salarislasten door beperking 

formatie. 

 

Alle drie posten hebben betrekking op de salarislasten, maar vanuit 

verschillende oorzaken: stijging is gebaseerd op werkelijke kosten, verlaging 

percentage is gebaseerd op de verwachting dat er geen of slechts een 

beperkte stijging van de CAO wordt verwacht en daling door beperking van 

formatie is een toekomstig bezuinigingsvoornemen (nader in te vullen).  

3.  Geel blz 2 De huurverhoging accommodaties kinderopvang  

Is dit wel realistisch. 

 

Uitgangspunt is dat de huurprijs uiteindelijk kostendekkend is. Anders 

betekent het dat wij indirect een commerciële organisatie subsidiëren. Dit 

uitgangspunt wordt ook door SKB onderkend. Over het tempo waarin het doel 

wordt bereikt wordt nog onderhandeld. 

 

4.  Geel blz 2 Kunt U een toelichting geven op de hoogte van het 

financiële voordeel door toekomstige 

samenwerking na 2013. 

Het bedrag is een percentage van de loonsom van 5%. Dit is te kwalificeren 

als een voorzichtige schatting van te behalen efficiencyvoordeel. Ervaringen 

elders laten dat zien. 

 

5.  Wit blz 30 Bij onttrekkingen reserves wordt gesproken bij 

viering Beemster 400 € 363.000 (€ 425.000 

minus € 62.000 bedrag wat stichting reeds heeft 

ontvangen.) Bij toelichting baten en lasten (groen 

blz 10) staat € 359.000. Vanwaar dit verschil. 

Op bladzijde 10 groen is het verschil tussen 2010 en 2012 toegelicht. In 

2010 waren de lasten (afgerond) € 4.000, in 2012 € 363.000, verschil  

€ 359.000. 

 


