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EEEERRRRRRRRATUM ATUM ATUM ATUM OP DE OP DE OP DE OP DE JAARSTUKKEN 2013JAARSTUKKEN 2013JAARSTUKKEN 2013JAARSTUKKEN 2013    van van van van burgemeester en wethouders burgemeester en wethouders burgemeester en wethouders burgemeester en wethouders van Beemster van Beemster van Beemster van Beemster d.d. 3 juni 2014d.d. 3 juni 2014d.d. 3 juni 2014d.d. 3 juni 2014    

 

Betreft: 

Aanpassingen i.v.m. vrijval uit voorziening wachtgelden bestuurders ad. € 149.000 ten gunste van de exploitatie 

2013 (resultaat). De vrijval is noodzakelijk, omdat de voorziening te hoog is ten opzichte van de hier tegenover 

staande verplichting per 31-12.2013. 

De bedragen op diverse plaatsen in de jaarstukken 2013 zijn dus verhoogd en/of verlaagd met € 149.000. 

 

JAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAG     

Paginanr. Aanpassing 

2 ResultaatResultaatResultaatResultaat - bedrag aangepast (verhoogd) 

2 Specificatie resultaatSpecificatie resultaatSpecificatie resultaatSpecificatie resultaat - bedragen aangepast 

2 -3 Overzicht belangrijke verschillen raming/realisatie Overzicht belangrijke verschillen raming/realisatie Overzicht belangrijke verschillen raming/realisatie Overzicht belangrijke verschillen raming/realisatie ---- toegevoegd vrijval uit voorziening 

wachtgelden bestuurders ad. € 149.000 (voordeel) 

5 VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen -aanpassing tekst en bedragen m.b.t. de voorzieningen 

6 Eigen vermogen Eigen vermogen Eigen vermogen Eigen vermogen ---- g g g grafiek overzicht eigen vermogen aangepast 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA----

VERANTWOORDIVERANTWOORDIVERANTWOORDIVERANTWOORDI

NGNGNGNG    

 

Paginanr. Aanpassing 

7 ResultaatResultaatResultaatResultaat -  bedragen aangepast  

59 Programma 9 / wat heeft het gekost ? Programma 9 / wat heeft het gekost ? Programma 9 / wat heeft het gekost ? Programma 9 / wat heeft het gekost ? - bedragen aangepast 

60 Overzicht belangrijkste verschillen Overzicht belangrijkste verschillen Overzicht belangrijkste verschillen Overzicht belangrijkste verschillen     

- Burgemeester en wethouders en secretariaat - toegevoegd vrijval uit voorziening wachtgelden 

wethouders ad. € 149.000 (voordeel) 

JAARREKENINGJAARREKENINGJAARREKENINGJAARREKENING     

Paginanr. Aanpassing 

88 Balans Balans Balans Balans     

---- bedrag resultaat na bestemming aangepast  (verhoogd) 

- bedrag(en) voorzieningen aangepast (verlaagd) 

89 Programmarekening (kolom jaarrekening 2013 werkelijk)Programmarekening (kolom jaarrekening 2013 werkelijk)Programmarekening (kolom jaarrekening 2013 werkelijk)Programmarekening (kolom jaarrekening 2013 werkelijk) 

---- bedragen bij programma 9 aangepast 

- bedrag resultaat vóór bestemming aangepast 

- bedrag resultaat ná bestemming aangepast 

 Toelichting op de balans per 31Toelichting op de balans per 31Toelichting op de balans per 31Toelichting op de balans per 31----12121212----2013201320132013    

99 Eigen vermogenEigen vermogenEigen vermogenEigen vermogen    

---- f. resultaat ná bestemming - bedrag aangepast  (verhoogd) 

- totaal bedrag aangepast (verhoogd) 

Overzicht verloop van de reserves 

- f. resultaat van de programmarekening 2013 - bedrag aangepast (verhoogd) 

- totaal reserves - bedrag aangepast (verhoogd)    

101 VoorzieningenVoorzieningenVoorzieningenVoorzieningen    

---- a. voorzieningen voor verplichtingen etc. - bedrag aangepast (verlaagd) 

- totaal bedrag aangepast (verlaagd) 

Overzicht verloop van de voorzieningen 

---- a. voorzieningen voor verplichtingen etc. - bedrag aangepast (verlaagd) 

- totaal voorzieningen - bedrag aangepast (verlaagd) 

De dotaties en onttrekkingen etc. aan de voorzieningen betreffen 

---- toegevoegd voorziening wachtgelden bestuurders – vrijval € 149.000 

- totaal dotaties / onttrekkingen – bedrag totaal vrijval aangepast (verhoogd) 
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JAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAGJAARVERSLAG     

Paginanr. Aanpassing 

 Toelichting op de programmarekening 2013Toelichting op de programmarekening 2013Toelichting op de programmarekening 2013Toelichting op de programmarekening 2013    

113 Programma 9Programma 9Programma 9Programma 9    

---- werkelijk 2013 - bedragen aangepast 

- verschil raming/realisatie - bedragen aangepast 

Overzicht belangrijkste verschillen Overzicht belangrijkste verschillen Overzicht belangrijkste verschillen Overzicht belangrijkste verschillen     

- Burgemeester en wethouders en secretariaat - toegevoegd vrijval uit voorziening wachtgelden 

wethouders ad. € 149.000 (voordeel) 

119 Overzicht incidentele baten en lastenOverzicht incidentele baten en lastenOverzicht incidentele baten en lastenOverzicht incidentele baten en lasten    

- toegevoegd vrijval uit voorziening wachtgelden ad. € 149.000 (baten) 

- totalen – totaal bedrag baten aangepast (verhoogd)    

BIJLAGENBIJLAGENBIJLAGENBIJLAGEN     

Paginanr. Aanpassing 

124 Overzicht brutoOverzicht brutoOverzicht brutoOverzicht bruto----verloop reserves verloop reserves verloop reserves verloop reserves     

---- saldo van de rekening baten en lasten 2013 - bedrag aangepast (verhoogd) 

- totaal eigen vermogen - bedrag aangepast (verhoogd) 

131 Overzicht brutoOverzicht brutoOverzicht brutoOverzicht bruto----verloop voorzieningenverloop voorzieningenverloop voorzieningenverloop voorzieningen    

---- voorziening wachtgelden bestuurders - bedrag in kolom vrijval toegevoegd ad.  € 149.000 en 

saldo per 31-12-2013 aangepast (verlaagd) 

- totaal voorzieningen - bedrag aangepast (verlaagd) 

 

 


