
Incidentele baten en lasten

De jaarrekening 2018 sluit met een positief saldo van € 0,5 miljoen.
Het resultaat over 2018 is als volgt te splitsen in incidentele en structurele baten en lasten:

Onderwerp Totaal Incidenteel Structureel Toelichting
Onbestemd resultaat conform raadsvoorstel
Actualisatie begroting 2018

2,1 0,2 1,9 Dit is de uitkomst van de Actualisatie Begroting 2018. Uit dat
raadsvoorstel blijkt dat een bedrag van € 1,9 miljoen structureel is. Dit is
ook verwerkt in de begroting 2019.

Bezoldiging wethouders -0,3 -0,3
Hogere kosten voor pensioenpremies en wachtgeld als gevolg van
wisseling van college. Deze zijn reeds verwerkt in de begroting van 2019.

Pensioenvoorziening wethouders 2,0 2,0 De APPA verplichting is herberekend door een onafhankelijk derde en
incidenteel herzien.

Handhaving 0,2 0,2 Incidenteel hogere opbrengsten uit handhaving, lagere kosten voor
cursussen en dienstkleding en minder inhuur geven een voordelig
resultaat

Veiligheidsregio 0,2 0,2 De GHOR en de meldkamer hebben lagere kosten doorberekend, vooral
vanwege afrekeningen voorgaande jaren.

Onderwijshuisvesting (reserve
Onderwijshuisvesting)

0,1 0,1 Uitgestelde investeringen leiden tot minder kapitaallasten

Evenementen (reserve Algemene kosten) -0,3 -0,3 Niet te verhalen kosten bij diverse evenementen in 2018.
Leges omgevingsvergunning -0,5 -0,5 M.n. het gevolg van minder grote vergunningsaanvragen in 2018.
Groenonderhoud -0,2 -0,2 De kosten vallen als gevolg van o.a. bestrijding eikenprocessierups,

verhoogde snoeifrequentie en stijgende prijzen structureel hoger uit. Deze
hogere kosten worden via de actualisatie van de begroting 2019
structureel verwerkt.

Parkeren (Reserve Parkeer en Verkeer) -3,3 -3,3 Het positieve saldo van de parkeerexploitatie is onvoldoende om de
begrote afdracht te realiseren. In 2019 wordt een raadsvoorstel
voorgelegd om te komen tot een parkeerexploitatie die (op termijn) kan
voldoen aan de begrote afdracht aan de algemene middelen.

Bodemsanering 0,4 0,4 Obv van een nieuwe doorkijk naar de toekomst zijn incidenteel middelen
vrijgevallen.

BUIG (Reserve FWI Inkomensdeel en Sociaal
en zorgfonds)

2,5 2,5 We realiseren een sterkere daling van de uitkeringsaantallen, waardoor we
overhouden op het BUIG budget. Dit structurele voordeel is deels
verwerkt in de begroting 2019 en zal via de actualisatie van de begroting
2019 aangevuld worden.

Bijzondere bijstand -0,6 -0,6 M.n. het gevolg van een de niet gerealiseerde ombuiging op
beschermingsbewind. In de begroting 2019 is deze bezuiniging
grotendeels teruggedraaid.

OZB 0,2 0,2 De waardestijging van niet-woningen (1,7%) is hoger uitgekomen dan
begroot (1,0%). Daarnaast ligt het aantal nieuwbouwwoningen boven
begroot.
Deze hogere opbrengsten zijn reeds verwerkt in de begroting 2019.

Toeristenbelasting 0,2 0,2 Het aantal overnachtingen in hotels en B&B’s is hoger dan begroot. Dit
effect is structureel en wordt in de actualisatie van de begroting 2019
meegenomen.

Algemene uitkering (Reserve uit te voeren
werken)

-2,8 -1,1 -1,7 De bijstellingen uit de meicirculaire 2018 zijn verwerkt in de Begroting
2019. De bijstellingen uit latere circulaires niet.  Pas bij het verschijnen
van de meicirculaire 2019 krijgen we duidelijkheid over de structurele
effecten. Vooralsnog schatten we in dat in 2019 een nadeel ontstaat voor
de accresontwikkeling en het BCF, maar dat alleen het BCF een
structureel negatief effect heeft. Tevens realiseren we in 2018 incidentele
voordelen door het terugstorten van  de landelijk niet bestede middelen
voor asielinstroom en afrekening voorgaande jaren. De effecten van de
basisgegevens en herindelingsbijdragen zijn structureel.

Overige verschillen (diverse reserves) 0,6 0,4 0,2
Totaal 0,5 -1,7 2,2

Conclusie
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat sprake is van een positief structureel saldo. Het merendeel van dit voordeel is al verwerkt in de begroting
2019, het restant zal worden verwerkt via de actualisatie van de begroting 2019.


