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Datum

25 mei 2021

Steller vragen

M. Persoon

Over agendapunt

Jaarstukken 2020 Voorschoten

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te
beantwoorden:

1. Onder het kopje B. Budgetoverheveling waarvoor specifieke dekking beschikbaar is, staat op
pagina 15 Verduurzaming Dobbewijk voor € 22.174. Op pagina 17 staat deze nogmaals, maar nu voor
€ 15.000. Zijn deze twee posten hetzelfde? Of is er een verschil? Uit de tekst kan VLS het niet
opmaken.
2. Verder staat op pagina 20 dat het Eigen Vermogen met 2 miljoen afneemt en de schulden met 1,8
miljoen toenemen. Dat zou je niet gunstig vinden.
Op de balans ziet VLS dat Eigen Vermogen ook. Maar op pagina 149 ziet VLS op de balans dat de
Liquide Middelen (inclusief vorderingen en onderhanden werk) afnemen met 4,3 Miljoen en op
pagina 150 dat de schulden (inclusief de Voorzieningen) 9 Miljoen afnemen. Dat klinkt weer heel
goed. Maar hoe rijmt VLS de balansgegevens met een afnemende totale schuld met 9 miljoen, met de
tekst op pagina 20?
Antwoorden:

1. De genoemde bedragen hebben beide betrekking op verduurzaming Dobbewijk. De totale
budgetoverheveling voor verduurzaming Dobbewijk bedraagt € 37.174. De reden waarom de
bedragen apart genoemd worden heeft te maken met de onderliggende dekking. Het bedrag € 22.174
wordt gedekt door een provinciale subsidie en het bedrag van € 15.000 wordt gedekt door de
bestemmingsreserve. Hierdoor moet de raad 2 twee aparte besluiten nemen en zijn de bedragen
apart genoemd.
2. De tekst op pagina 20 heeft betrekking op een vergelijking van de werkelijke cijfers over 2020 met
de begrote cijfers van 2020. De bedragen waar in de vraag naar gerefereerd wordt zijn een
vergelijking van de werkelijke cijfers over 2020 met de werkelijke cijfers van 2019.
Overigens nemen de op pagina 149 aangegeven ‘liquide middelen (inclusief vorderingen en
onderhanden werk)’, de zogenaamde vlottende activa, met € 4,3 miljoen toe (niet af): van € 17,7
miljoen per 31/12/2019 naar € 22,0 miljoen per 31/12/2020.
Daarnaast zijn de schulden per saldo stabiel gebleven (en niet € 9 miljoen afgenomen). In
onderstaande tabel staat het saldo van de schulden/ vreemde vermogen 31/12/2020 ten opzichte van
de schulden/ vreemde vermogen 31/12/2019, dit komt neer op een toename van € 80.000.
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* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):

