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De concept jaarstukken 2020 is op 4 mei 2021 door het college van burgemeester en 

wethouders aan de gemeenteraad aangeboden. Echter, na het verstrekken van de concept 

jaarstukken is het college geconfronteerd met een aantal onjuistheden en benodigde 

aanvullingen in de jaarstukken die gecorrigeerd dienen te worden.  

 

Financieel zijn er geen wijzigingen, in hoofdlijnen zijn de wijzigingen als volgt in te delen: 

- Tekstuele aanpassingen 

- Toevoegingen Verbonden Partijen 

- Bijlage IX Corona bijlage toegevoegd 

- SISA en WNT aangepast.  

 

Voor de aanpassingen in de SISA en WNT verwijzen wij naar Bijlagen VI en VII.  

 

De exacte tekstuele wijzigingen en toevoegingen aan de verbonden partijen die gedaan zijn 

worden weergegeven in de volgende tabel: 
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nummer 

Wijziging 

 

6 Noordbeemster voluit geschreven 

17 Portefeuillehouder aangepast van mr. Naar dhr.  

29 2e bullet: Noordbeemster en Westbeemster 

33 Kopje dorpsontwikkelingsvisie… Noordbeemster voluit geschreven 

36 Beleidsveld afvalverwerking, 3e bullet: …, is dit percentage voor 2020 lager 

uitgevallen.  

40 Bullet toegevoegd met de tekst: Gestart met het opstellen van een 

bomenplan, dit op verzoek van de gemeenteraad door middel van een motie. 

Er is een opzet gekozen die aansluit bij het eerder vastgestelde bomenplan 

binnen de gemeente Purmerend.  

75 Tabel renteschema: a. externe rentelasten over korte en lange financiering 

aangepast van € 191.903 naar € 181.903. 

81 Achter genoemd bedrag eigen vermogen en vreemd vermogen 2020 ‘miljoen’ 

toegevoegd (BNG) 

96 n.n.b. aangepast naar € 377.157 (Waterlands archief) 

96 n.n.b. aangepast naar € 78.596 (Waterlands archief) 

96 n.n.b. aangepast naar € 2.746 (Waterlands archief) 

96 Geraamde bijdrage 2021 Waterlands archief ingevuld (€ 97.601) 

96 n.n.b. aangepast naar € 5.097 (BNG) 

96 n.n.b. aangepast naar € 155.262 (BNG) 

97 Eigen vermogen ultimo 2019 aangepast naar € 126.469.000 (HVC) 

97 Vreemd vermogen ultimo 2019 aangepast naar € 799.677.000 (HVC) 

97 n.n.b. eigen vermogen 2020 aangepast naar € 141.702.000 (HVC) 

97 n.n.b. vreemd vermogen 2020 aangepast naar € 769.686.000 (HVC) 

97 n.n.b. Resultaat 2020 aangepast naar € 15.233.000 (HVC) 

97 Eigen vermogen 2019 aangepast naar € 1.186.239 (DBC) 

97 Vreemd vermogen 2019 aangepast naar € 23.683.236 (DBC) 

97 n.n.b. Eigen vermogen 2020 € 3.240.078 (DBC) 

97 n.n.b. Vreemd vermogen 2020 € 9.994.302 (DBC) 

 


