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1. Algemeen 
 

Voor u ligt het eerste exemplaar van het boekwerk “Financiële analyse jaarrekening”, 
zoals dat is beschreven in het voorstel “Aanpassen rapportages via de Planning & Control 
cyclus”, waarover u op 15 mei 2012 een besluit neemt.  
 
Met dit boekwerk geven wij invulling aan uw wens om inzicht te verkrijgen in de 
structurele doorwerking van de financiële  resultaten uit de jaarrekening. Een afwijking 
wordt beschouwd als incidenteel als deze zich korter dan 4 jaar voordoet. Bij 4 jaar of 
langer noemen wij een afwijking structureel.  
 
In de jaarrekening zijn de belangrijkste verschillen inhoudelijk toegelicht. De toelichtende 
teksten in dit boekwerk zijn daarom grotendeels gelijk aan de teksten in de jaarrekening. 
Aan alle kredietbeheerders en budgethouders is gevraagd om te onderbouwen of de in de 
jaarrekening gerealiseerde afwijkingen structureel of incidenteel van aard zijn. Deze 
onderbouwingen zijn beoordeeld en besproken door de controllers en de 
afdelingshoofden.  
 
De grootste structurele afwijkingen (bijzondere bijstand, WMO, leges bouwvergunningen, 
parkeergelden en -boetes) zijn al benoemd in het overzicht autonome ontwikkelingen bij 
het ombuigingsvoorstel. Door middel van de begrotingswijzigingen bij dit boekwerk 
worden deze ontwikkelingen in de meerjarenbegroting verwerkt. 
 

2. Doorwerking kapitaallasten 
 

Bij de meeste programma’s zijn voordelen ontstaan als gevolg van het nog niet afronden 
van investeringskredieten of omdat kredieten zijn afgesloten waarbij de gerealiseerde 
uitgaven en inkomsten afweken van het begrote bedrag. Hierdoor is in 2011 een voordeel 
ontstaan dat met name bestaat uit een rentecomponent. Dit bedrag is doorgaans zo 
gering, dat dit opgenomen is in de post “niet nader verklaarde afwijkingen”. 
 
Wij hebben er voor gekozen om in onderstaand overzicht de mutaties van de 
kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2012 – 2016 (die bestaan uit een deel rente en 
een deel afschrijving) per programma inzichtelijk te maken. 
 

Programma 2012  2013  2014  2015  2016  

1.  Bestuur 9.624 V 10.128 N 6.699 N 6.347 N 41.502 V 
2.  Samenleving 59.499 V 27.710 V 26.640 V 25.566 V 260.250 V 
3.  Dienstverlening       
4.  Ontwikkeling 

openbare ruimte  16.168 V 15.905 V 15.638 V 15.374 V 37.022 V 
5.  Beheer openbare 

ruimte  140.961 V 3.430 N 3.366 N 3.301 N 120.597 N 
6.  Economie, toerisme 

en cultuur  19.993 V 640 N 640 N 640 N 4.991 V 
7.  Middelen  104.726 V 1.373 V 951 V 810 V 39.217 N 
Totaal mutatie 
kapitaallasten 350.971 V 30.790 V 2.524 V 31.462 V 183.951 V 

 
In Bijlage 1 Overzicht restant kredieten van 2011 naar 2012 is per krediet aangegeven wat 
de reden is dat het krediet nog niet kon worden afgesloten.  
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In Bijlage 2 Overzicht afgesloten kredieten met een rest saldo is per krediet aangegeven 
waarom het krediet kon worden afgesloten en welk restant saldo hiermee gemoeid is. 

3. Urentoerekening 
 

In ieder programma zijn in de jaarrekening voor- of nadelen opgenomen die worden 
veroorzaakt door de nacalculatie van de urentoerekening. Omdat de structurele 
doorwerking hiervan al is vertaald in de kostenverdeelstaat bij de begroting 2012, worden 
deze verschillen aangemerkt als incidenteel. 

4. Samenvatting van het resultaat 
 

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 1.260.000 .Dit is € 690.000 hoger dan 
begroot. Het grootste deel van deze afwijkingen is incidenteel. 
Daarnaast is de doorwerking van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting 2012 – 2016 
doorgerekend. In onderstaande tabel is weergegeven welk effect de structurele 
afwijkingen (inclusief de doorwerking kapitaallasten) hebben op de meerjarenbegroting. 
  

 Programma 2012   2013   2014   2015   2016   
1:  Inwoners en 

Bestuur 26.724 V 16.872 V 20.301 V 20.653 V 68.502 V 
2: Samenleving 299.692 V 267.903 V 266.833 V 265.759 V 500.443 V 
3:  Dienstverlening  222.887 N 222.887 N 222.887 N 222.887 N 222.887 N 
4:  Ontwikkeling 

openbare ruimte  227.987 N 228.993 N 229.260 N 229.524 N 207.876 N 
5:  Beheer openbare 

ruimte  143.631 V 760 N 696 N 631 N 117.927 N 
6:  Economie, toerisme 

en cultuur  8.993 V 11.640 N 11.640 N 11.640 N 6.009 N 
7:  Middelen  81.926 V 28.795 V 28.373 V 28.232 V 11.795 N 
                      
Totaal structurele 
doorwerking 110.092 V 150.710 N 148.976 N 150.038 N 2.451 V 

 

5. Leeswijzer 
 

Wij hebben per programma de afwijkingen in de lasten en de afwijkingen in de baten 
apart geanalyseerd.  
Bij een aantal posten is gebleken dat de afwijking slechts gedeeltelijk een structurele 
doorwerking kent. Deze posten zijn gesplitst in een incidentele en een structurele 
afwijking. Samen opgeteld komt het bedrag van de afwijking overeen met het in de 
jaarrekening opgenomen bedrag. 
In het overzicht per programma zijn de kleinere bedragen samengeteld tot een post “niet 
nader verklaarde afwijkingen”.   
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Programma 1. Inwoners en bestuur 
 
Portefeuillehouders: Hetty Hafkamp en Janina Luttik-Swart 
 
Analyse verschil 2011 
 
Programma 1 sluit in de jaarrekening op een voordeel na bestemming van € 566.000. 
Hieronder wordt per onderwerp aangegeven of het incidenteel of structureel is en voor welk 
bedrag. Onder het kopje structurele financiële mutaties zijn vervolgens de mutaties 
opgenomen waarvan ons college voorstelt deze in 2012 en verder te verwerken. 
 
 
Programma 1 (lasten) 
 

in € 1.000 
  

Incidenteel  
 
Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 313.000 (V). (Zie 
verdere toelichting inleiding.) 313 V  
 
Preventie en preparatie: € 82.000 voordeel veroorzaakt door € 65.000 (V) op 
opleidingen, omdat deze pas in 2012 gevolgd worden. Dit in verband met de 
looptijd van een studiejaar van september tot mei. Hieraan gekoppeld € 28.000 
(V) op de vergoeding voor opleidingsuren. Daarnaast op kleine aanschaffingen 
€ 17.000 (N) door het enorme hoge aantal duinbranden. In 2011 alleen hebben we 
er 83 gehad, waarvan een hele grote op 1 mei. 76 V  
 
Bestuursondersteuning college: een onderschrijding op gerechts- en proceskosten 
van € 38.000 (V) en minder uitgekeerde vergoedingen in het kader van de wet 
dwangsom € 10.000 (V). 48 V  
 
Openbare orde en veiligheid: het project opsporing en ruiming van niet 
gesprongen explosieven WOII op het voormalig vliegveld Bergen start pas in 2012. 
Hiervoor was in 2011 een bedrag van € 110.000 (V) geraamd. De oorzaak hiervoor 
ligt bij de externe partners.  110 V  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  13 V  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als incidenteel  560 V 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen lasten  560 V 
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Programma 1 (baten) 
  
Incidenteel  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 6 V  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als incidenteel  6 V 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen baten  6 V 
 
Subtotaal resultaat voor bestemming  566 V 
Incidenteel  
 
Mutaties reserves (lasten) 
Niet van toepassing. -  
 
Mutaties reserves (baten) 
Niet van toepassing. -  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als incidenteel  - 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal mutaties reserves  - 
Resultaat na bestemming 566 V 
 
Structurele financiële mutaties 
Onderstaand de gevolgen voor het saldo van dit programma 
 
  2012   2013   2014   2015   
P1: Inwoners en Bestuur 26.724 V 16.872 V 20.301 V 20.653 V 

 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 
 
Programma 1  
   
 
Bezuiniging griffie (conform ombuigingsvoorstel) 13.600 V 
 
Mutaties kapitaallasten i.v.m. jaarrekening 2011 9.624 V 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 3.500 V 
Totaal 26.724 V 
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Programma 2. Samenleving 
Programma 1. Inwoners en bestuur 
Portefeuillehouder:  Janina Luttik-Swart en Cees Roem 
 
Analyse verschil 2011 
 
Programma 2 sluit in de jaarrekening op een voordeel na bestemming van € 1.521.000. 
Hieronder wordt per onderwerp aangegeven of het incidenteel of structureel is en voor welk 
bedrag. Onder het kopje structurele financiële mutaties zijn vervolgens de mutaties 
opgenomen waarvan ons college voorstelt deze in 2012 en verder te verwerken. 
 
 
Programma 2 (lasten) 
 

in € 1.000 
  

Incidenteel  
 
Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 252.000 (V). (Zie 
verdere toelichting inleiding.) 252 V  
 
Bijzondere bijstand: € 202.000 (V) Op de bijzondere bijstand is al enige jaren een 
onderuitputting van circa € 220.000 ondanks alle pogingen om zoveel mogelijk 
mensen die in aanmerking komen te bereiken. Door de aanmeldingen voor de 
collectieve ziektekostenverzekering vanaf 2012 is de doelgroep nu uitgebreid met 
139 klanten en wordt er met ingang van 2012 circa € 105.000 meer uitgegeven. 
Het structurele voordeel is ingeschat op € 100.000 en opgenomen onder kopje 
structureel. 102 V  
 
Wet Maatschappelijke ondersteuning: € 155.000 (N) Er is een duidelijke stijging 
waarneembaar in het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp wat daarop leidt 
tot een overschrijding van deze post. Deze hulp wordt daarnaast meer vergoed in 
natura dan in de vorm van een PGB. De oorzaak hiervan is voornamelijk gelegen in 
de demografische ontwikkeling (vergrijzing) en zal daarom naar zijn aard 
structureel zijn. Het structurele financiële effect valt naar verwachting grotendeels 
weg tegen hogere inkomsten uit eigen bijdragen. Dit effect wordt meegenomen 
zodra het goed is ingeschat, naar verwachting in de zomerrapportage 2012. 155 N  
 
Participatiebudget re-integratie: € 280.000 (V) In 2011 zijn er naast het afschaffen 
van de ID en WIW meerdere maatregelen genomen om de uitgaven te 
beteugelen. In de wetenschap dat het beschikbare budget voor 2012 lager zou zijn 
is extra ingezet op de beperking van de uitgaven (lagere kosten per traject).  
Hierdoor kan  een bedrag van € 137.000 van de specifieke uitkering meegenomen 
worden naar 2012. Het bedrag blijft onder het maximale bedrag van de 
meeneemregeling zoals deze door het ministerie is vastgelegd. Zie ook het 
gerelateerde nadeel aan de inkomstenkant. Naast de specifieke uitkering van het 
Rijk is er door de raad ook gemeentelijk geld beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van het participatiebeleid. Per saldo is hierop een overschot van 
€ 100.000. Ook voor dit budget geldt dat dit bedrag niet is ingezet doordat de 
trajecten voordeliger zijn uitgevallen.. 280 V  
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Participatiebudget inburgering: € 217.000 (V) In 2011 zijn de jaren 2007 en 2008 
(WI) vastgesteld. Door de gemeente Bergen zijn trajecten ingezet voor 
inburgeraars. Doordat de trajecten voordeliger waren dan de vergoeding van het 
ministerie, heeft dit geleid tot een voordeel van € 175.000. In de begroting is een 
separaat bedrag van € 30.000 opgenomen voor uitvoeringskosten voor Inova. In 
2011 is € 12.500 van dit bedrag opgenomen in de subsidieverlening aan Inova. Het 
overige bedrag van € 17.500 valt vrij in 2011. 217 V  
 
Participatiebudget educatie: € 100.000 (N) De van het ROC terugontvangen 
bedragen dienen wij als gemeente terug te betalen aan het Rijk 100 N  
 
Jeugdgezondheidszorg: €255.000 (N). Er is extra subsidie ontvangen vanuit het 
Rijk welke wij hebben doorbetaald aan de GGD. Zie ook het gerelateerde voordeel 
aan de inkomstenkant. Per saldo is er een nadeel van € 14.000 op de jeugdzorg. 255 N  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  149 V  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als incidenteel  490 V 
Structureel  
 
Bijzondere bijstand. Zie nadere toelichting bij incidenteel. Het structurele 
voordeel is ingeschat op € 100.000. 100 V  
 
Uitvoering WMO – vervoersvoorzieningen: € 123.000 (V). Er is een lichte daling 
waarneembaar in het aantal aanvragen en de verstrekte vergoeding. Verder is het 
aanbestedingsresulaat ad € 75.000 niet in mindering gebracht op het budget 2011. 
In 2012 voeren we een structurele doorwerking door. 123 V  
 
Uitvoering WMO – rolstoelvoorzieningen: € 46.000 (V) Er is een lichte daling 
waarneembaar in het aantal aanvragen en de verstrekte vergoeding. Binnen deze 
voorzieningen zijn de effecten van de beheersmaatregelen zichtbaar. 46 V  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als structureel  269 V 
 
Subtotaal afwijkingen lasten  759 V 
 
Programma 2 (baten) 
  
Incidenteel  
 
Wet Maatschappelijke ondersteuning: € 212.000 (V) Er zijn extra inkomsten 
ontvangen van het CAK ivm de eigen bijdrage. Hiervan is een bedrag van 
€ 100.000 aan inkomsten uit voorgaande jaren. Daarnaast is er een hoger bedrag 
aan inkomsten ontvangen over 2011 aangezien er een aanzienlijke stijging 
waarneembaar is binnen de huishoudelijke hulp. Hierdoor wordt er ook meer 
eigen bijdrage opgelegd. Het structurele financiële effect valt naar verwachting 
grotendeels weg tegen hogere uitgaven. Dit effect wordt meegenomen zodra het 
goed is ingeschat, naar verwachting in de zomerrapportage 2012.   212 V  
 
Participatiebudget re-integratie: € 181.000 (N) zie verklaring bij de uitgaven. 181 N  
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Participatiebudget educatie: € 112.000 (V) In 2011 is het jaar 2010 vastgesteld met 
het ROC en ook over 2011 betaald het ROC een deel terug, totaal € 112.000. Zie 
ook het gerelateerde nadeel aan de uitgavenkant. Per saldo is er een beperkt 
voordeel van €12.000. 112 V  
 
Jeugdgezondheidszorg: €241.000 (V) Er is extra subsidie ontvangen vanuit het Rijk 
welke wij hebben doorbetaald aan de GGD. Zie ook het gerelateerde voordeel aan 
de inkomstenkant. Per saldo is er een nadeel van € 14.000 op de jeugdzorg. 241 V  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 66 V  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als incidenteel  450 V 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen baten  450 V 
 
Subtotaal resultaat voor bestemming  1.209 V 
Incidenteel  
 
Mutaties reserves (lasten) 
 
De dotatie aan de algemene reserve van de vrijval van de kapitaallasten van de 
Watertoren ad € 346.000 stond primair begroot in programma 2. Doordat het 
besluit in het dekkingsplan 2011 om de vrijval van de kapitaallasten van de 
Watertoren in 2011 incidenteel niet toe te voegen aan de algemene reserve 
abusievelijk in programma 7 is begroot in plaats van in programma 2 ontstaat er 
€ 346.000 (V). Per saldo is dit neutraal voor het resultaat. 346 V  
 
Mutaties reserves (baten) 
 
De werkelijke kosten extra kosten sporthal Watertoren en de acties binnenklimaat 
scholen waren lager. 34 N  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als incidenteel  312 V 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal mutaties reserves  312 N 
Resultaat na bestemming 1.521 V 
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Structurele financiële mutaties 
Onderstaand de gevolgen voor het saldo van dit programma 
 
  2012   2013   2014   2015   
P2: Samenleving 299.692 V 267.903 V 266.833 V 265.759 V 

 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 
 
Programma 2  
   
 
Aframen budget bijzondere bijstand (conform ombuigingsvoorstel) 100.000 V 
 
WMO; Krapper begroten (conform ombuigingsvoorstel) 170.000 V 
 
Mutaties kapitaallasten i.v.m. jaarrekening 2011 59.499 V 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 29.807 N 
Totaal 299.692 V 
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Programma 3. Dienstverlening 
 
Portefeuillehouder: Hetty Hafkamp 
 
Analyse verschil 2011 
 
Programma 3 sluit in de jaarrekening op een nadeel na bestemming van € 281.000. Hieronder 
wordt per onderwerp aangegeven of het incidenteel of structureel is en voor welk bedrag. 
Onder het kopje structurele financiële mutaties zijn vervolgens de mutaties opgenomen 
waarvan ons college voorstelt deze in 2012 en verder te verwerken. 
 
 
Programma 3 (lasten) 
 

in € 1.000 
  

Incidenteel  
 
Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 96.000 (N). (Zie 
verdere toelichting inleiding.) 96 N  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  9 V  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als incidenteel  87 N 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen lasten  87 N 
 
Programma 3 (baten) 
  
Incidenteel  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 12 N  
   
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als incidenteel  12 N 
Structureel  
 
Leges bouwvergunningen: € 182.000 (N) met als voornaamste oorzaak de 
economische recessie, zoals in de risicoparagraaf van de Najaarsnota 2011 al is 
vermeld. De oorzaak van het tekort aan inkomsten is voornamelijk gelegen in de 
afname van de bouwkosten die gepaard gingen met de ingediende aanvragen. In 
2011 ging het vooral om kleine bouwwerken. Een opleving van de economie wordt 
binnenkort niet verwacht, hoewel in 2013, 2014 en 2015 wel enkele grote 
bouwprojecten starten. Een begrotingsaanpassing voor de komende jaren is 
noodzakelijk. Structureel is het effect hoger dan in 2011. 182 N  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als structureel  182 N 
 
Subtotaal afwijkingen baten  194 N 
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Subtotaal resultaat voor bestemming  281 N 
Incidenteel  
 
Mutaties reserves (lasten) 
Niet van toepassing. -  
 
Mutaties reserves (baten) 
Niet van toepassing. -  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als incidenteel  - 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal mutaties reserves  - 
Resultaat na bestemming 281 N 
 
Structurele financiële mutaties 
Onderstaand de gevolgen voor het saldo van dit programma 
 
  2012   2013   2014   2015   
P3: Dienstverlening  222.887 N 222.887 N 222.887 N 222.887 N 

 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 
 
Programma 3  
   
 
Aframen bouwvergunningen (conform ombuigingsvoorstel) 220.000 N 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 2.887 N 
Totaal 222.887 N 
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Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink en Cees Roem 
 
Analyse verschil 2011 
 
Programma 4 sluit in de jaarrekening op een voordeel na bestemming van € 39.000. Hieronder 
wordt per onderwerp aangegeven of het incidenteel of structureel is en voor welk bedrag. 
Onder het kopje structurele financiële mutaties zijn vervolgens de mutaties opgenomen 
waarvan ons college voorstelt deze in 2012 en verder te verwerken. 
 
 
Programma 4 (lasten) 
 

in € 1.000 
  

Incidenteel  
 
Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 235.000 (V). (Zie 
verdere toelichting inleiding.) 235 V  
 
Strategisch vastgoed:de kosten voor gas en elektra  € 72.000 (V) hadden pas per 
2012 moeten worden begroot op dit product in plaats van 2011. Dit betreft 
centralisering van deze budgetten en de aframing op de overige producten is met 
ingang van 2012 begroot. 72 V  
 
RO algemeen: deze overschrijding € 314.000 (N) heeft vooral te maken met de 
hoge kosten voor juridische ondersteuning die wij voor verschillende dossiers 
zoals de Gasopslag en Nieuw Kranenburg hebben moeten maken. Dit zorgt voor 
een overschrijding van ongeveer € 390.000. Daarnaast heeft op verschillende 
projecten een onderbesteding plaatsgevonden, voor de 7 projecten is dit ongeveer 
€ 70.000.  314 N  
 
ISV: € 61.000 (V) maar ISV-gelden worden per vijf jaar verantwoord. Onder- en 
overschrijdingen per jaarschijf hebben geen gevolgen voor het totale programma, 
zie ook de inkomsten. 61 V  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  153 V  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als incidenteel  207 V 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen lasten  207 V 
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Programma 4 (baten) 
  
Incidenteel  
 
ISV: € 49.000 (N) maar ISV-gelden worden per vijf jaar verantwoord. Onder- en 
overschrijdingen per jaarschijf hebben geen gevolgen voor het totale programma, 
zie ook de uitgaven. 49 N  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 97 N  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als incidenteel  146 N 
Structureel  
 
Opbrengst parkeergelden (inclusief wegsleepregeling): in de NJN 2011 was 
€ 200.000 aan inkomsten afgeraamd. De inkomsten bedragen  € 86.000 (V) meer 
dan was begroot. De uitkomst van de analyse van de opbrengsten van de 
afgelopen jaren is dat we met ingang van 2012 structureel € 120.000 aan 
inkomsten parkeergelden aframen. 86 V  
 
Opbrengst parkeerboeten: de uitkomst van de analyse van de opbrengsten van de 
afgelopen jaren is dat we met ingang van 2012 structureel € 135.000 aan inkom-
sten boetes aframen. Het tekort over 2011 van € 48.000 (N) wordt geflatteerd 
doordat er inkomsten van € 77.000 van het CJIB over 2010 in 2011 zijn geboekt. 48 N  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als structureel  38 V 
 
Subtotaal afwijkingen baten  108 N 
 
Subtotaal resultaat voor bestemming  99 V 
Incidenteel  
 
Mutaties reserves (lasten) 
 
Niet van toepassing -  
 
Mutaties reserves (baten) 
 
Door lagere uitgaven wordt er minder aan de reserves onttrokken als dekking: 
€ 15.000 (N) minder uitgegeven op budget structuurvisie, € 22.000 (N) minder op 
structuurvisie Bergen aan Zee, € 5.000 (N) minder besteed aan Binnenstedelijk 
bouwen. Daarnaast € 18.000 (N) voor de beleidsnotitie en uitvoeringsregels 
mantelzorgwoningen (uit de reserve Sociale woningbouw). 60 N  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als incidenteel  60 N 
Structureel  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal mutaties reserves  60 N 
Resultaat na bestemming 39 V 



 

Financiële analyse jaarrekening 2011 
na B&W 8 mei 2012 21 

 
Structurele financiële mutaties 
Onderstaand de gevolgen voor het saldo van dit programma 
 
  2012   2013   2014   2015   
P4: Ontwikkeling openbare ruimte  227.987 N 228.993 N 229.260 N 229.524 N 

 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 
 
Programma 4  
   
 
Aframen parkeergelden (conform ombuigingsvoorstel) 120.000 N 
 
Aframen parkeerboetes (conform ombuigingsvoorstel) 135.000 N 
 
Mutaties kapitaallasten i.v.m. jaarrekening 2011 16.168 V 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 10.845 V 
Totaal 227.987 N 
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Programma 5. Beheer  
 
Portefeuillehouders: Alwin Hietbrink, Cees Roem en Hetty Hafkamp 
 
Analyse verschil 2011 
 
Programma 5 sluit in de jaarrekening op een nadeel na bestemming van € 509.000. Hieronder 
wordt per onderwerp aangegeven of het incidenteel of structureel is en voor welk bedrag. 
Onder het kopje structurele financiële mutaties zijn vervolgens de mutaties opgenomen 
waarvan ons college voorstelt deze in 2012 en verder te verwerken. 
 
 
Programma 5 (lasten) 
 

in € 1.000 
  

Incidenteel  
 
Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 90.000 (N). (Zie 
verdere toelichting inleiding.) 90 N  
 
Aan kapitaallasten € 89.000 (V) door het doorschuiven van investeringen naar 
2012. De grootste afwijkingen zitten op het produkt wegen voor € 50.000 en bij 
riolering voor € 38.000.. 89 V  
 
Riolering: € 78.000 (V) waarvan € 50.000 voordeel op onderhoud van 
rioolgemalen. Enerzijds heeft de onderhoudsaannemer, door efficiënter 
onderhoud (o.a. door telemetrievoorziening) minder storingen hoeven te 
verhelpen. Anderzijds is door de hoge werkdruk op de beheerafdeling van de 
gemeente, is het jaarlijkse grootonderhoudsprogramma met betrekking tot de 
gemalen doorgeschoven naar 2012. Het nieuwe GRP is pas eind 2011 aangenomen 
(in plaats van begin 2011 volgens de oorspronkelijke planning) waardoor de extra 
1,5 FTE uit het nieuwe GRP nog niet geworven zijn in 2011. Hierdoor was de 
capaciteit binnen het team onvoldoende. Op overige uitgaven budgetten nog 
€ 29.000 (V).  
Gecombineerd zorgen alle voor- en nadelen op het produkt ervoor dat per saldo 
€ 190.000 (N) meer in de voorziening rioolheffing is gestort (totaal € 606.000). 112 N  
 
Huishoudelijk afval: € 487.000 (V) waarvan € 514.000 (V) op de stort- en 
inzamelkosten, het begrote bedrag was aangepast op basis van het contract met 
HVC. Omdat dit uiteindelijk eind 2011 is vastgesteld zijn de werkelijke uitgaven 
over 2011 nog gebaseerd op lopende contracten. Daaraan gekoppeld € 197.000 
(N) advieskosten van Arcadis met betrekking tot het uitbestedingstraject 
huishoudelijk afval aan de HVC. € 143.000 (V) doordat de kosten van oud papier 
zijn gesaldeerd en geboekt bij de op opbrengsten. Op overige uitgaven budgetten 
nog € 27.000 (V).  
Gecombineerd zorgen alle voor- en nadelen op het produkt ervoor dat per saldo 
€ 267.000 (N) meer in de voorziening afvalstoffenheffing is gestort (inclusief het 
nadeel van € 361.000 bij de inkomsten huishoudelijk afval gaat het om totaal 
€ 628.000:  
In plaats van een begrote onttrekking van € 245.000 wordt er nu € 383.000 gestort 
in de voorziening). 220 V  
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Milieu: een totaal voordeel van € 113.000 waarvan de voornaamste posten zijn:  
De gemeenschappelijke regeling MRA heeft de gemeente in 2011 € 577.000 
gekost. Dit is inclusief bijkomende kosten voor o.a. lozingencontroles en 
administratieve archiveringskracht. Er was rekening gehouden met onvoorziene 
kosten en indexatie van de kosten van de gemeenschappelijke regeling, hierdoor 
€ 42.000 (V). Daarnaast is er binnen het budget aanscherping klimaatbeleid 
€ 20.000 (V) op de realisatie van elektrische oplaadpalen. Verder € 30.000 (V) in 
verband met wel aangevraagde maar niet gerealiseerde zonnepanelen door 
particulieren.  92 V  
 
Baggeren: in de begroting is onder andere rekening gehouden met uitgaven voor 
het baggeren in het buitengebied (€ 71.500) en voor het incidenteel afvoeren van 
bagger buiten de gemeentegrens (€ 17.000). Het baggeren in het buitengebied en 
het afvoeren van de bagger is voordelig uitgevallen omdat de uitvoering ervan 
voor een groot deel door particulieren is uitgevoerd, incidenteel € 70.000 (V). 70 V  
 
Wegen: € 360.000 (N) veroorzaakt doordat wij onze bijdrage aan de Rekervlotbrug 
aan de provincie hebben verwerkt maar de provinciale bijdrage aan ons ter hoogte 
van hetzelfde bedrag is onzeker. Voorts is de waterschapsbelasting 2010 ten laste 
van 2011 geboekt € 21.000 (N). 381 N  
 
Verkeer: € 86.000 (N) door de kosten voor verkeersregelaars gemaakt ten 
behoeve van de bosbranden en de aangespoelde ampullen op het strand, zie ook 
programma 1.  86 N  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  50 V  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als incidenteel  148 N 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen lasten  148 N 
 
Programma 5 (baten) 
  
Incidenteel  
 
Gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 151.000 (V). Zie verdere 
toelichting inleiding. 151 V  
 
Baten rioolheffing: de begroting 2011 is, na verlaging in verband met het nieuwe 
GRP, gebaseerd op een aantal te belasten eenheden van 17.678. Het werkelijk 
aantal belaste eenheden valt nog lager uit omdat naar aanleiding van bezwaar en 
verzoekschriften een heel aantal belastingplichten voor recreatiewoningen zijn 
komen te vervallen. Dit is een direct gevolg van een handhavingsactie met 
betrekking tot permanente bewoning van deze objecten. Hierdoor zijn een groot 
aantal objecten samengevoegd tot één geheel met een hoofdwoning conform de 
Wet WOZ.  
Het aantal te belasten eenheden komt hiermee uit op 17.346 wat € 89.000 (N)    
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betekent. Bij de herrekening van rioolheffing voor de begroting 2013 wordt het 
structurele effect meegenomen. Daarnaast € 29.000 (V) in verband met in 2011 
opgelegde aanslagen voor 2010. 60 N  
 
Opbrengsten afvalstoffenheffing: € 41.000 (N). Dit bestaat voor € 31.000 voordeel 
in verband met in 2011 opgelegde aanslagen voor 2010 en € 71.000 nadeel op 
opgelegde aanslagen voor 2011. Dit is het resultaat van onvoldoende rekenschap 
met bezwaarschriften. Bij de herrekening van de afvalstoffenheffing voor de 
begroting 2013 wordt het structurele effect meegenomen. 41 N  
 
Inkomsten huishoudelijk afval: zie verklaring bij uitgaven, hierin zit € 361.000 (N) 
als gevolg van een dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing in plaats van 
een onttrekking. 361 N  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  37 N  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als incidenteel  348 N 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen baten  348 N 
 
Subtotaal resultaat voor bestemming  496 N 
Incidenteel   
 
Mutaties reserves (lasten) 
 
Niet van toepassing -  
 
Mutaties reserves (baten) 
 
€ 13.000 (N) minder onttrokken uit de reserve permanente bewoning 
recreatiewoningen omdat er minder uitgaven zijn geweest dan begroot in 2011 13 N  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als incidenteel  13 N 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal mutaties reserves  13 N 
Resultaat na bestemming 509 N 
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Structurele financiële mutaties 
Onderstaand de gevolgen voor het saldo van dit programma 
 
  2012   2013   2014   2015   
P5: Beheer openbare ruimte  143.631 V 760 N 696 N 631 N 

 
 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 
 
Programma 5  
   
 
Mutaties kapitaallasten i.v.m. jaarrekening 2011 140.961 V 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 2.670 V 
Totaal 143.631 V 
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Programma 6. Economie, toerisme en cultuur 
 

Portefeuillehouder(s):Cees Roem, Hetty Hafkamp en Janina Luttik-Swart 
 
Analyse verschil 2011 
 
Programma 6 sluit in de jaarrekening op een voordeel na bestemming van € 69.000. 
Hieronder wordt per onderwerp aangegeven of het incidenteel of structureel is en voor welk 
bedrag. Onder het kopje structurele financiële mutaties zijn vervolgens de mutaties 
opgenomen waarvan ons college voorstelt deze in 2012 en verder te verwerken. 
 
 
Programma 6 (lasten) 
 

in € 1.000 
  

Incidenteel  
 
Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 45.000 (V). (Zie 
verdere toelichting inleiding.) 45 V  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  16 V  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als incidenteel  61 V 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen lasten  61 V 
 
Programma 6 (baten) 
  
Incidenteel  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 10 V  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als incidenteel  10 V 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen baten  10 V 
 
Subtotaal resultaat voor bestemming  71 V 
  



 

Financiële analyse jaarrekening 2011 
na B&W 8 mei 2012 28 

Incidenteel   
 
Mutaties reserves (lasten) 
 
Niet van toepassing -  
 
Mutaties reserves (baten) 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen € 2.000 (N) 2 N  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als incidenteel  2 N 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als structureel  - 
Subtotaal mutaties reserves  2 N 
Resultaat na bestemming 69 N 
 
Structurele financiële mutaties 
Onderstaand de gevolgen voor het saldo van dit programma 
 
  2012   2013   2014   2015   
P6: Economie, toerisme en cultuur  8.993 V 11.640 N 11.640 N 11.640 N 

 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 
 
Programma 6  
   
 
Mutaties kapitaallasten i.v.m. jaarrekening 2011 19.993 V 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 11.000 N 
Totaal 8.993 V 
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Programma 7. Middelen 
 

Portefeuillehouder: Cees Roem 
 
Analyse verschil 2011 
 
Programma 7 sluit in de jaarrekening op een nadeel na bestemming van € 714.000. Hieronder 
wordt per onderwerp aangegeven of het incidenteel of structureel is en voor welk bedrag. 
Onder het kopje structurele financiële mutaties zijn vervolgens de mutaties opgenomen 
waarvan ons college voorstelt deze in 2012 en verder te verwerken. 
 
 
Programma 7 (lasten) 
 

in € 1.000 
  

Incidenteel  
 
Betreft gevolgen toerekening werkelijke uren bij nacalculatie € 321.000 (V). (Zie 
verdere toelichting inleiding en hieronder bij kostenplaatsen.) 321 V  
 
Het begrote bedrag van € 40.000 (V) voor de post onvoorzien is in 2011 niet 
aangesproken. 40 V  
 
Op de lasten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 751.000 (N) en aan de 
batenkant ook nog € 184.000, in totaal € 934.000 (N):  
Die bestaat voor € 230.000 (N) uit kapitaallasten (als tegenhanger van de gemelde 
voordelen in de overige in de programma’s). 
€ 173.000 (N) op de loonsom welke voornamelijk bestaat uit overbezetting, niet 
gerealiseerde taakstelling en voordeel door het nog niet afsluiten van een nieuwe 
CAO-gemeente-ambtenaren met ingang van 1 juli 2011. 
Hiernaast is er op de inhuur derden budgetten bij de afdelingen € 204.000 (V). 
Op advieskosten directie dit jaar € 63.000 (V) omdat we onder andere met de 
invoering van Lean management pas later in het jaar gestart zijn. Dit budget is 
ook bestemd voor externe adviezen die ter verbetering van onze bedrijfsvoering 
worden gevraagd. Afgelopen jaar zijn we op dat gebied zelfsupporting geweest 
omdat een aantal organisatiebrede projecten moest worden afgerond.  
 
Het grote nadeel bestaat verder uit de lagere dekking uit doorbelasting van uren. 
In alle programma’s zijn voor- en nadelen gemeld uit hoofde van de 
urentoerekening bij de nacalculatie.  
 
In werkelijkheid zijn er minder uren doorbelast dan begroot waardoor ook in 
programma 7 als tegenhanger een nadeel van € 1,2 miljoen is gerealiseerd. Dat is 
te verklaren omdat er een afwijking zit tussen de begrote uren voor 2011 en de 
werkelijk doorbelaste uren 2011. Deze zijn afgeleid van de afdelingsplannen voor 
2012 maar dan gecorrigeerd voor het jaar 2011. 751 N  
 
Aan de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen is een extra 
bedrag van € 320.000 (N) gedoteerd. Dit om de stand van de voorziening ultimo 
2011 op het benodigde peil te brengen van € 1.800.000. Oorzaak is gelegen in het 
bij bepaalde gebouwen in het verleden uit is gegaan van eindigheid van het    
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onderhoud en er toevoegingen van gemeentelijke gebouwen aan de vastgoed 
portefeuille hebben plaatsgevonden. Ook hiervan was het onderhoud niet in de 
financiële meerjarenraming opgenomen en dit levert een extra dotatie in het jaar 
2011 op. 320 N  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 31 N  
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als incidenteel  741 N 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen lasten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen lasten  741 N 
 
Programma 7 (baten) 
  
Incidenteel  
 
Door technische aanpassingen (overige ontwikkelingen, uitkeringsfactor, 
verdeelreserve 2010/2011 et cetera) in de decembercirculaire 2011 is er over 2009, 
2010 en 2011€ 461.000 (V) meer ontvangen. Door het late moment van deze 
circulaire kon er geen begrotingswijziging meer worden getekend door de raad, 
vandaar deze afwijking. Wel is de raad middels een memo van 20 december 2011 
over deze effecten ingelicht. Wijzigingen in de maatstaven in maart 2012 over de 
algemene uitkering van het jaar 2011 betekent nog € 23.000 (N).  438 V  
 
Door het opleggen van een nakohier toeristenbelasting voor belastingjaar 2009 is 
een meeropbrengst van € 190.000 gegenereerd. Daarbij heeft een navordering 
over 2008 en 2009 nog een meeropbrengst van € 9.000 opgeleverd. Het opleggen 
van een nakohier toeristenbelasting over belastingjaar 2010 levert een 
meeropbrengst van € 240.000 op, totaal € 439.000 (V). Een correctie op de 
debiteurenontvangsten van € 77.000 (N) vanuit de dienstverleningsovereenkomst 
voor belastingen met de gemeente Alkmaar. 362 V  
 
Op de baten van de kostenplaatsen is gerealiseerd € 184.000 (N), zie verklaring 
aan de lastenkant. 184 N  
 
Niet nader verklaarde afwijkingen  60 N  
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als incidenteel  556 V 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen baten aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal afwijkingen baten  556 V 
 
Subtotaal resultaat voor bestemming  185 N 
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Incidenteel   
 
Mutaties reserves (lasten) 
 
De dotatie aan de algemene reserve van de vrijval van de kapitaallasten van de 
Watertoren ad € 346.000 stond primair begroot in programma 2. Doordat het 
besluit in het dekkingsplan 2011 om de vrijval van de kapitaallasten van de 
Watertoren in 2011 incidenteel niet toe te voegen aan de algemene reserve 
abusievelijk in programma 7 is begroot in plaats van in programma 2 ontstaat er 
hier € 346.000 (N). Per saldo is dit neutraal voor het resultaat. 
Voorts is er aan de reserve verkoop NUON aandelen € 162.000 (N) meer 
toegevoegd dan begroot omdat er meer ontvangen is, onder andere als gevolg 
van vrijval van de escrow. 507 N  
 
Mutaties reserves (baten) 
 
Er is een lagere onttrekking geweest uit de reserve reorganisatie omdat de 
werkelijke kosten voor bovenformatieven € 15.000 (V) lager waren en de kosten 
voor het ontwikkelen en implementeren van het functiewaarderingsysteem en 
opvolging evaluatie reorganisatie zijn € 7.000 (V) zijn uitgevallen. 22 N  
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als incidenteel  529 N 
Structureel   
 
Subtotaal afwijkingen reserves aangemerkt als structureel  - 
 
Subtotaal mutaties reserves  529 N 
Resultaat na bestemming 714 N 
 
Structurele financiële mutaties 
Onderstaand de gevolgen voor het saldo van dit programma 
 
  2012   2013   2014   2015   
P7: Middelen  81.926 V 28.795 V 28.373 V 28.232 V 

 
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste afwijkingen.  
 
 
Programma 7  
   
 
Mutaties kapitaallasten i.v.m. jaarrekening 2011 104.726 V 
 
Niet nader verklaarde afwijkingen 22.800 N 
Totaal 81.926 V 
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