Wijzigingsdocument ten opzichte van eerder aangeleverde begroting
De volgende aanpassingen in de begroting zijn gedaan:
 De bezuiniging van het pontveer is pas in 2021 ingevoerd in plaats van 2020.
 De septembercirculaire is verwerkt
 De OZB verhoging van de woningen is op 5% gesteld in plaats van op 10%
Hierdoor zijn de volgende wijzigingen in de begroting aangebracht aan de nieuwe cijfers
De bladzijdenummers zijn de nummers van het nieuwe document.























Blz 5 De overzichten van de inkomsten en de uitgaven
Blz. 21 De overzichten van de Lokale lastendruk
Blz. 22 Het samenvattend overzicht
Blz. 31 Het overzicht van baten en lasten
Blz. 35 Het overzicht van baten en lasten
Blz. 36 In de tekst is de meicirculaire gewijzigd in septembercirculaire
Tevens is het overzicht van de algemene uitkering aangepast
Blz. 43 In de tekst zijn de laatste 3 zinnen van de 1e alinea onder Beleid ten aanzien van de lokale
heffingen gewijzigd van: De onroerendzaakbelasting voor woningen en voor roerende zaken die tot woning
dienen wordt met 10% extra verhoogd. De onroerende zaakbelasting voor niet woningen en de roerende
zaakbelasting voor roerende zaken die niet tot woning dienen wordt met 5% extra verhoogd. De stijging van de
woonlasten komt op 5,8 %. Naar: Gezien de financiële situatie wordt in 2020 afgeweken van dit
uitgangspunt. De onroerendzaakbelasting en de roerendezaakbelasting worden met 5% extra
verhoogd. De stijging van de woonlasten komt op 3,75 %.
Tevens is in het overzicht aangepast.
Blz. 54 Het overzicht van de weerstandscapaciteit en in de tekst is het laatste bedrag aangepast
naar het bedrag in het overzicht.
Blz. 57 Weerstandscapaciteit versus inventarisatie risico’s en de relatie benodigde en beschikbare
weerstandscapaciteit zijn aangepast aan de getallen in het overzicht op blz 54.
Blz.58 Het overzicht van de Kengetallen
Blz.59 De 3e zin in de tekst onder solvabiliteitsratio is gewijzigd van: Dit komt voor gemeente
Waterland uit op circa 24-50%. Naar : Dit komt in 2020 voor de gemeente Waterland uit in de
categorie 20-50%. Bij de tekst van de belastingcapaciteit is het bedrag op de 1 na laatste regel
aangepast aan het overzicht op blz. 54.
Blz. 66 Het overzicht van het kasgeldlimiet
Blz. 91 Overzicht van baten en lasten
Blz. 92/93 Meerjarenraming
Blz. 94 In het incidentele overzicht is in het jaar 2020 De Pontveer opgenomen voor een bedrag
van € 43.215.
Blz. 96/97 Geprognosticeerde Balans 2020-2023
Blz. 98 Het overzicht van het geprognosticeerde EMU saldo
Blz. 99 Het overzicht van het verloop van de reserves
Blz. 106 t/m 111 Het overzicht uitvoeringsinformatie
Blz. 112 t/m 115 Het overzicht IV4 2020-2023

De volgende wijzigingen zijn aangebracht die geen verband houden met de hierboven genoemde
aanpassingen in de begroting.
 Blz. 4 De laatste zin van de 2e alinea is verwijderd. (Bezuinigingen worden ingeboekt zodra ze
gerealiseerd zijn).
 Blz. 22 De reserve Galgeriet stond per abuis bij de onttrekkingen aan de reserve en staat nu bij de
stortingen.
 Blz. 24 Uiteenzetting van de financiële positie punt 2 hiervan is de tekst gewijzigd van EMU saldo
2020-2023 naar Geprognosticeerd EMU saldo deze term komt overeen met het de term van het
document begroting.
 Blz. 45 Het bedrag in de laatste regel is gewijzigd van 0,50 naar 0,05.
 Blz. 51 Per abuis was het kostendekkendheidspercentage van de lijkbezorgingsrechten
weggevallen in het overzicht die staat er nu wel in.
 Blz. 61 Het overzicht van de riolering. De gelande kosten waren per abuis niet gelijk aan het
overzicht van de kostendekkendheid in Paragraaf A.
 Blz.100 in het overzicht stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen is het woord
groenvisie niet meer opgenomen.

