
Incidentele baten en lasten

De jaarrekening van 2019 sluit met een positief saldo van € 1,4 miljoen. 
Het resultaat over 2019 is als volgt te splitsen in incidentele en structurele baten en lasten:

Programma Onderwerp Totaal Incidenteel Structureel Toelichting
Cultureel klimaat Evenementen (Reserve algemene 

kosten SB)
-0,4      -0,4                 -                   Niet te verhalen kosten bij diverse 

evenementen in 2019
Opgroeien en talentontwikkeling Cementrum -1,1      -1,1                 -                   Omdat de bestemming van het Cementrum is 

veranderd wordt de boekwaarde van het pand 
eenmalig afgewaardeerd.

Wonen en werkomgeving Groenonderhoud (Reserve 
bomenfonds)

-0,3      -0,3                 -                   Langdurige droogte heeft geleid tot extra 
ksoten voor het groenonderhoud.

Wonen en werkomgeving Omgevingsvergunning 0,6        0,6                   -                   Het aantal grote aanvragen is in 2019 hoger 
geweest.

Wonen en werkomgeving Openbaar gebied 0,2        0,2                   -                   O.a. de realisatie van de openbare ruimte 
rondom een jongerenruimte is goedkoper 
uitgevoerd

Wonen en werkomgeving Ruimtelijke ordening -0,5      -0,5                 -                   Omdat het bestemmingsplan Orthenpoort is 
aangepast heeft een ondernemer een 
schadeclaim toegekend gekregen.

Bereikbare stad Verhardingen 0,2        0,2                   -                   Uitstel van verschillende acties leidt tot een 
incidenteel voordeel.

Bereikbare stad Parkeren 0,2        0,2                   -                   Met name in het vierde kwartaal zijn de 
parkeeropbrengsten hoger dan begroot

Ruimte voor economie en voorzieningen Theater aan de Parade 
(Structuurfonds)

0,4        0,4                   -                   Vanwege de (ver)nieuwbouw van het Theater 
aan de Parade is de boekwaarde van het 
gebouw afgeboekt. Ook de 
onderhoudvoorziening is vrijgevallen.

Werk en inkomen BUIG (Reserve FWI inkomensdeel) 2,8        2,8                   -                   In 2019 is het gemiddeld aantal 
bijstandontvangers verder gedaald. Naar 
verwachting zal dit de komende jaren invloed 
hebben op de BUIG die we ontvangen van het 
Rijk, waardoor he tverschil als incidenteel 
moet worden beschouwd.

Werk en inkomen Herziening BUIG 8,5        8,5                   -                   Naar aanleiding van een uitspraak van de 
Cenrtale Raad van Beroep over de toekenning 
van het BUIG budget is een compensatie over 
2015 en 2016 ontvangen.

Armoede en schulden Bijzondere bijstand -0,5      -0,1                 -0,4                 De uitgaven van beschermingsbewind zijn 
toegenomen. Dit kent een structureel 
karakter, waarvoor in maart 2020 een voorstel 
aan de gemeenteraad is voorgelegd om 
maatregelen te treffen.

Beleggingen en overige baten en lasten Financieringsresultaat -0,3      -                  -0,3                 Een renteopbrengst is ten onrechte in de 
begroting opgenomen.

Beleggingen en overige baten en lasten Onvoorzien 0,2        0,2                   -                   De jaarlijkse begrotingspost voor onvoorziene 
uitgaven is in 2019 niet volledig besteed

Beleggingen en overige baten en lasten Onbestemd resultaat conform 
raadsvoorstel Actualisatie 
begroting 2019

-3,7      -5,3                 1,6                   Dit is de uitkomst van de Actualisatie van de 
begroting 2019. Uit dat raadsvoorstel blijkt dat 
een bedrag van € 1,6 miljoen structureel is. Dit 
is ook verwerkt in de begroting 2020.

Beleggingen en overige baten en lasten Kapitaallasten (Diverse reserves) 0,5        0,5                   -                   Door het later uitvoeren van investeringen 
vallend e kapitaallasten lager uit.

Algemene uitkering Algemene uitkering (Diverse 
reserves)

-6,4      -1,8                 -4,6                 Het accres, zoals opgenomen in de 
meicirculaire 2019, zien we als een structureel 
nadeel, net zoals de ruimte onder het plafond 
van het BTW-compesatiefonds. Van de 
mutaties uit de september- en 
decembercirculaire wordt pas in 2020 
duidelijk in hoeverre dit structurele effecten 
met zich meebrengt.

Diverse Overig (Diverse reserves) 1,0        0,9                   0,1                   
Totaal 1,4        5,0                   -3,6                 

Conclusie
Uit bovenstaand overzicht blijkt een negatief structureel saldo. Dit nadeel is grotendeels al verwerkt in de begroting van 2020.


