Technische vragen CDA inzake uitsplitsing naar incidenteel/structureel van het
resultaat 2019 burap II
De uitsplitsing van het resultaat Programmabegroting 2019 van -86K naar 757K
incidentele lasten en 671 structurele opbrengsten kan ik volgen. Die is terug te vinden
op blz. 115 van de Programmabegroting 2019.
De uitsplitsing m.b.t. Burap I en Burap II kan ik echter niet volgen c.q. herleiden.
Met name de uitsplitsing van de Burap II mutatie van het resultaat van 155K negatief
naar 140K incidenteel en 15K structureel kan ik niet plaatsen.
Ik verwijs naar tabel op blz. 4 van Burap II, in het bijzonder op de 606 K inzake bezwaar
GGTS. Dat is een incidentele meevaller, zie de toelichting op blz.16. Datzelfde geldt
voor de vrijval voorziening financiële vaste activa ad 76K (per definitie incidenteel) en
Kosten jeugdzorg 2018 ad 66K.
Tel ik goed, dan kom ik uit op een totaal incidentele baten Burap II 2019 van 606 +
76 + 66 = 748K.
Dat zou betekenen dat het resultaat 2019 in structurele zin nog veel slechter is dan
387K negatief. Structureel is er dan eigenlijk sprake van een verlies van 387 + 748 =
1.135K.
Derhalve graag een nadere toelichting c.q. specificatie van de uitsplitsing Burap I en
II naar incidentele en structurele posten.
Antwoord:
Voor wat betreft Burap II is in de mail/vraagstelling een opsomming gegeven waarin
niet alle incidentele posten zijn opgenomen.
Kijkend naar de tabel op bladzijde 4 zijn er naast de in de mail genoemde incidentele
baten ook andere grote incidentele posten die meegenomen moeten worden:


Legesopbrengsten

-226K (uitstel projecten maar geen afstel)



Kapitaallasten

-112K (latere verkoop)



Meicirculaire

-313K (mn Accres)



Septembercirculaire



Personeel

-620K
-200K (deels incidentele uitkering, deels in samenhang

met circulaires)


Overige

-43K
-888K
748K
-140K

Voor Burap I zit achterin het boekwerk (bijlage A) een overzicht van de aanpassingen
in de meerjarenbegroting. Hierop is te zien welke posten in de meerjarig zijn verwerkt
en welke
alleen in 2019.
De belangrijkste Incidentele posten zijn:


Waardering WOZ



Uitkering gemeentefonds



Griffie

-24K



Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen

151K



Pachtopbrengsten

-50K



Cultureel erfgoed

-15K



Overige

-60K
-198K

-22K
-218K

