Erratum jaarstukken 2014 gemeente Cuijk
Naar aanleiding van de accountantscontrole zijn de jaarstukken 2014 van de gemeente Cuijk
aangepast. Ten opzichte van de jaarstukken die verzonden zijn aan de gemeenteraad zijn
onderstaande wijzigingen aangebracht in de definitieve jaarstukken.
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Omschrijving wijziging definitieve jaarstukken t.o.v. aan de raad verstrekte
jaarstukken
Inhoudsopgave gewijzigd. De Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) is
geen bijlage meer, maar is paragraaf 3.6 geworden. Tevens zijn paginanummers
gewijzigd a.g.v. onderstaande wijzigingen.

53 en 133 53 en 133

Gerealiseerde baten van beleidsproduct "bouwgrondexploitatie" zijn 650 (x€1.000)
hoger a.g.v. winstneming BGE-complexen Heggerank / Wegedoorn en De Schans.
Derhalve zijn de totaal gerealiseerde baten ook verhoogd en het gerealiseerde
saldo verlaagd met 650 (x€1.000). Tevens zijn in de kolom "Restant" het bedrag bij
bouwgrondexploitatie en totaal baten verlaagd en het saldo verhoogd met 650
(x€1.000).

75 en 138 75 en 138

Bovengenoemde winst is gestort in de reserve onvoorzienbare risico's
bouwgrondexploitatie. Daardoor zijn de gerealiseerde lasten bij beleidsproduct
"Overige algemene dekkingsmiddelen" gestegen met 650 (x€1.000). Derhalve
stijgt het totaal gerealiseerde lasten en daalt het gerealiseerde saldo. Tevens zijn
in de kolom "Restant" het bedrag bij "overige algemene dekkingsmiddelen" en
totaal lasten gedaald met 650 (x€1.000).

129

129

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is gewijzigd om te voldoen aan
BBV. Betreft uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Tevens
weergave van begrote en werkelijke reservemutaties en resultaat.

129

129

Als gevolg van eerder genoemde winstneming ad. 650 (x€1.000) zijn de
gerealiseerde baten van programma 3 en het "totaal programma's" verhoogd en
het saldo van programma 3 en "totaal programma's" verlaagd met dit bedrag. Ook
zijn bij het "gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten" de gerealiseerde baten
verhoogd en het gerealiseerde saldo verlaagd met dit bedrag.

129

129

Bij toevoeging/onttrekking reserves per programma zijn de gerealiseerde lasten
verhoogd met 650 (x €1.000). Het gerealiseerde saldo is verhoogd.

138

138

Toelichting inzake rechtmatigheid toegevoegd. Het is verplicht conform BBV om
overschrijding van de lasten op programmaniveau toe te lichten. Deze
overschrijding heeft geen invloed op het oordeel van de accountant.

141

141

Kolomnaam "Begroting 2014" is gewijzigd in "Begroting 2014 (na wijziging)" op
aanwijzing accountant.

142

142

De tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves is gewijzigd op
aanwijzing accountant. Betreft andere interpretatie van nieuwe BBV-eis.

143

143

In de WNT-tabel zijn a.g.v. uitspraak vaktechnisch bureau accountant ook de
beloningsgegevens van secretaris R. Rongen toegevoegd, ondanks dat hij in
dienst is bij werkorganisatie CGM. Tevens is omvang dienstverband van R.M van
der Weegen gewijzigd van 83 in 0,83.

144
t/m147

144 t/m
145

De balans is teruggebracht van 4 naar 2 pagina's door het verwijderen van
balansposten die niet van toepassing zijn in 2013 en 2014 (nulregels).

144
t/m147

144 t/m
145

Verder is bij de controle van de accountant gebleken dat er verschuivingen tussen
posten op de balans noodzakelijk waren:
- verschuiving van saldi tussen een aantal categorieën financiële vaste activa.
- a.g.v. winstneming BGE-complexen Heggerank / Wegedoorn en De Schans is
saldo onderhanden werk verhoogd met €650(x€1.000) en is dit bedrag toegevoegd
aan de reserve onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie. Totaal voorraden,
totaal vlottende activa en totaal activa zijn derhalve ook gewijzigd.
- Vorderingen op openbare lichamen gewijzigd van €7.231 (x1.000) in 7.213
(x1.000). Dit was een typefout.
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- de reserve rationeel rioolbeheer is a.g.v. wijziging in het BBV geherrubriceerd
naar de voorzieningen (reserves -/- €2.227 (x€1.000)) en aan de reserve
onvoorzienbare risico's bouwgrondexploitatie is €650 (x€1.000) toegevoegd a.g.v.
eerder genoemde winstneming bouwgronden in exploitatie. A.g.v. deze wijzigingen
is het totaal bestemmingsreserves, totaal eigen vermogen en totaal vaste passiva
ook gewijzigd.
- Verschuiving tussen categorieën voorzieningen 31-12-2013, omdat bedragen
gelijk moeten zijn aan jaarrekening 2013.
- Verschuiving tussen categorieën voorzieningen a.g.v. BBV-wijziging, waardoor
de voorziening rationeel rioolbeheer en de voorziening afvlakking tarieven
reinigingsheffingen vanaf 2014 vallen onder de categorie "voorziening van derden
verkregen
middelen die specifiek besteed moeten worden".
- Het saldo van de reserve rationeel rioolbeheer (€2.227 (x€1.000)) is a.g.v.
wijziging BBV toegevoegd aan de voorziening rationeel rioolbeheer. A.g.v. deze
wijziging is het totaal van de voorzieningen toegenomen
- Verschuiving van € 597 (x €1.000) van "van overheidslichamen ontvangen
voorschotten specifieke uitkeringen" naar "overige schulden". Het totaal netto
vlottende schulden en totaal overlopende passiva wijzigt als gevolg hiervan.
147 t/m
149

146 t/m
148

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gewijzigd. Tekst over
immateriële vaste activa verwijderd (n.v.t.), nieuwe categorieën balansposten
toegevoegd, de afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in een tabel.

150 t/m
151

149 t/m
150

In de verloopoverzichten van de vaste activa is een kolom herrubricering
toegevoegd, om de wijzigingen naar de nieuwe categorie "investeringen met een
economisch nut, waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven" inzichtelijk te maken.

153

152 t/m
153

Er zijn meer toelichtingen op de financiële vaste activa opgenomen.

154

154

158 t/m
159

158 t/m
159

159

160

Er is een extra toelichting per reserve toegevoegd. In deze toelichting wordt de
reden van de reserve toegelicht.

159 t/m
160

161

In het verloopoverzicht van de voorzieningen is een kolom herrubricering
toegevoegd, om de herrubricering van de reserve rationeel rioolbeheer naar de
voorziening rationeel rioolbeheer (2.227 x €1.000) inzichtelijk te maken. Ook is
hierin de herrubricering van de voorziening rioolbeheer (145 x €1.000) en
afvlakking reinigingstarieven (586 x € 1.000) naar een andere categorie
voorzieningen verwerkt.

160

162

Er is een extra toelichting per voorziening toegevoegd. In deze toelichting wordt de
reden van de voorziening toegelicht.

161

163

Verschuiving van € 597 (x €1.000) van "van overheidslichamen ontvangen
voorschotten specifieke uitkeringen" naar "overige schulden".

164 t/m
165

166 t/m
167

Wijziging betreft de winstneming op de post onderhanden werk ad €650 (x€1.000),
waardoor totale boekwaarde onderhanden werk minder negatief wordt. Tevens is,
op verzoek van de accountant, een verloopoverzicht 2014 per complex
opgenomen in plaats van een specificatie van de boekwaarde ultimo 2014.
In het verloopoverzicht van het eigen vermogen is een kolom herrubricering
toegevoegd, om de herrubricering van de reserve rationeel rioolbeheer naar de
voorziening rationeel rioolbeheer (2.227 x €1.000) inzichtelijk te maken. Tevens is
het resultaat van 2013 (€1.233 x €1.000) opgenomen op de regel "gerealiseerd
resultaat" en is toevoeging van de winstneming op gronden in exploitatie (650 x
€1.000) verwerkt in het verloop van de bestemmingsreserves / reserve
onvoorzienbare risico's.

De Verantwoording specifieke uitkeringen (SISA) is geen bijlage meer, maar is
paragraaf 3.6 geworden, omdat dit overzicht een onderdeel is van de jaarrekening
waarbij de accountant een controleverklaring verstrekt.
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Inhoudsopgave
1
1.1
1.2
1.3

Inleiding Jaarstukken 2014
Voorwoord
Resultaat van baten en lasten
Indeling Jaarstukken

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Jaarverslag
Programmaverantwoording
Programma 1 – Dienstverlening, veiligheid en bestuur
Programma 2 – Openbare ruimte
Programma 3 – Bouwen, wonen en milieu
Programma 4 – Kind, cultuur en sport
Programma 5 – Maatschappelijke zaken
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Paragrafen
Paragraaf 1 Lokale heffingen
Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
Paragraaf 4 Financiering
Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
Paragraaf 6 Verbonden partijen
Paragraaf 7 Grondbeleid

12
13
13
27
43
55
63
74
77
77
81
88
89
93
94
119

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Jaarrekening
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Balans
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans
Verantwoording Specifieke Uitkeringen (SISA)

128
129
130
144
146
149
166

Bijlagen
Bijlage 1 Lijst met afkortingen
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4
5
6
10

168
168
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2.1.3.5 Bouwgrondexploitatie
Voor de bouwgrondexploitatie verwijzen wij u
naar paragraaf 7 Grondbeleid.

Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen
wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.1.3.
Omschrijving
beleidsproduct

Begroot voor
wijziging

3.1 Omgevingsrecht
3.2 Ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting
3.3 Economische zaken
3.4 Afvalinzameling
3.5 Bouwgrondexploitatie
Totaal Lasten

Begroot na
wijziging

Realisatie

Restant

2.117

2.311

1.550

761

1.439
579
1.429
10.653
5.575

1.801
1.024
1.429
10.103
16.669

1.410
1.138
1.985
-33
6.050

391
-114
-556
10.136
10.619

3.1 Omgevingsrecht
3.2 Ruimtelijke ordening
en volkshuisvesting
3.3 Economische zaken
3.4 Afvalinzameling
3.5 Bouwgrondexploitatie
Totaal Baten

917

647

497

150

115
45
1.645
0
2.722

272
45
1.645
10.092
12.702

425
132
2.081
673
3.807

-153
-87
-435
9.419
8.895

Saldo

2.853

3.967

2.243

1.724
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Wat heeft het gekost?
Hieronder een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief onvoorzien).

Omschrijving
beleidsproduct

Begroot voor
wijziging

Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen
wordt verwezen naar hoofdstuk 3.2.1.6.

Begroot na
wijziging

Realisatie

Restant

(bedragen x € 1.000)
Lokale heffingen, waarvan
besteding niet gebonden is
Saldo van de financieringsfunctie
Algemene uitkering
Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal Lasten

207
98
0
1.928
2.233

207
98
0
2.599
2.903

200
24
5
5.136
5.365

6
73
-5
-2.537
-2.462

Algemene uitkering
Lokale heffingen, waarvan
besteding niet gebonden is
Dividend
Saldo van de financieringsfunctie
Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal Baten

22.249

22.644

22.699

-54

4.142
48
3.665
3.238
33.342

4.072
48
3.665
15.882
46.312

4.039
41
4.393
5.461
36.633

33
7
-727
10.420
9.679

Saldo

-31.110

-43.409

-31.268

-12.141
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75

3

JAARREKENING

3.1 Overzicht van
baten en lasten in
de jaarrekening
Programma

Primitieve begroting
Lasten Baten

Saldo

Begroting na wijziging
Lasten Baten

Realisatie

Saldo Lasten Baten

Saldo

(bedragen x € 1.000)
6.578
493 6.085
1. Dienstverlening,
veiligheid en bestuur
9.445 3.674 5.771
2. Openbare ruimte
5.575 2.722 2.853
3. Bouwen, wonen en
milieu
8.981
860 8.121
4 Kind, cultuur en sport
5. Maatschappelijke zaken 20.521 12.240 8.280
51.100 19.990 31.110
Totaal programma’s

Omschrijving algemene
dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen
207
Algemene uitkering
0
Dividend
0
Saldo financieringsfunctie
98
Overige algemene
739
dekkingsmiddelen
Subtotaal algemene
1.044
dekkingsmiddelen
Onvoorzien
50
Gerealiseerde totaal
52.194
saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking
177
reserves per programma:
-Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Gerealiseerde resultaat 52.371

6.903

439

15.399 4.231
16.669 12.702

6.465

6.584

581

6.003

11.167 10.424
3.967 6.050

4.125
3.807

6.298
2.243

13.623
901 12.723 9.265
614 8.651
23.109 14.022 9.087 22.370 14.298 8.072
75.704 32.295 43.409 54.693 23.425 31.268

4.142 -3.935
22.249 -22.249
48
-48
3.665 -3.567
1.096
-357

207 4.072 -3.865
0 22.644 -22.644
0
48
-48
98 3.665 -3.567
882 1.296
-415

200 4.039 -3.839
5 22.699 -22.694
0
41
-41
24 4.393 -4.368
3.202
659 2.543

31.200 -30.156

1.187 31.725 -30.539

3.431 31.831 -28.400

0
51.190
2.142

53.332

50
65
0
65
0
0
1.003 76.954 64.021 12.933 58.124 55.256

0
2.868

-1.965

-3.895

1.691 14.586 -12.895

-962 78.645 78.607

906

4.802

39 59.030 60.058 -1.028*

* Voordelig resultaat van € 1.028.000
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3.2.1.4. Programma 3 Bouwen, wonen en milieu
Omschrijving beleidsproduct

Begroot voor
wijziging

Begroot na
wijziging

Realisatie

Restant

(bedragen x € 1.000)
3.1 Omgevingsrecht
3.2 Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
3.3 Economische zaken
3.4 Afvalinzameling
3.5 Bouwgrondexploitatie
Totaal Lasten

2.117
1.439

2.311
1.801

1.550
1.410

761
391

579
1.429
11
5.575

1.024
1.429
10.103
16.669

1.138
1.985
-33
6.050

-114
-556
10.136
10.619

3.1 Omgevingsrecht
3.2 Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
3.3 Economische zaken
3.4 Afvalinzameling
3.5 Bouwgrondexploitatie
Totaal Baten

917
115

647
272

497
425

150
-153

45
1.645
0
2.722

45
1.645
10.092
12.702

132
2.081
673
3.807

-87
-435
9.419
8.895

Saldo

2.853

3.967

2.243

1.724

De voornaamste verschillen (> € 10.000) zijn:
Omschrijving

voordelen

nadelen

(bedragen x € 1.000)

3.1 Omgevingsrecht
Externe advieskosten
Onderhoud software
WABO-leges

44
31
147

3.2 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Grondopbrengst BP Cuijk Centrum Mariaplein
Bouw- en woonrijp maken BP Cuijk Centrum Mariaplein
Planontwikkelingskosten BP Cuijk Centrum Mariaplein
Voorfinanciering Cuijkse Cantheelen
Subsidie Cuijkse Cantheelen
Investeringen ontwikkeling Molenstraat
Kapitaallasten

356
544
65

3.3 Economische zaken
Kapitaallasten
Externe advieskosten
Verkoopopbrengsten deelnemingen nutsbedrijven
Verkocht perceel Kalkhofseweg

101
26
23
67

3.4 Afvalinzameling
Overige opbrengsten afvalinzameling (textiel)
Bijdrage bestuurscommissie afvalinzameling
Opleidingskosten controle/handhaving
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95
100
58
157

316
15
133

Korte toelichting op de voornaamste verschillen:
De kapitaallasten voor gemeenschapsaccommodaties vallen lager uit dan begroot waardoor een
voordeel van € 104.000,- ontstaat. Op subsidiëring
van sociaal cultureel werk en gemeenschapsaccommodaties is meer uitgegeven dan begroot
waardoor een nadeel ontstaat van € 19.000,-.
Op het product welzijn en gezondheidszorg is
voor ruim € 300.000 minder aan uren afgenomen
van werkorganisatie CGM dan begroot, wat een
positief resultaat oplevert. De uitvoeringskosten
WMO vallen lager uit dan vooraf gedacht waardoor hier een overschot op ontstaat. Ditzelfde
geldt voor de invoeringskosten decentralisatie
jeugdzorg. Een positief resultaat van € 205.000,is ontstaan door lagere uitgaven op de posten
vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en
rolstoelvoorzieningen dan begroot. Door het proces
van de kanteling en de daarop gebaseerde WMO
verordening is over het algemeen minder snel een
voorziening in het kader van WMO toegekend.

Bij inkomensvoorzieningen zijn minder opbrengsten
ontvangen op algemene uitkeringen dan begroot
wat resulteert in een nadeel van € 69.000,-. Tevens
zijn er meer uitkeringen IOAW verstrekt dan begroot,
hierdoor ontstaat een nadeel van € 57.000,-.
De kapitaallasten voor werk en activering zijn fors
lager dan begroot, hierdoor ontstaat op kapitaallasten een voordeel van € 187.000,-. Tevens zijn er
minder kosten op inburgeringskosten gemaakt
dan begroot. Dit zijn de twee belangrijkste posten
die het positieve resultaat voor het product werk
en activering verklaren.
Op het product minimabeleid is voor € 186.000,meer uren afgenomen van werkorganisatie CGM
dan begroot, dit leidt tot een nadelig resultaat.
Op uitvoeringskosten is een positief resultaat
behaald, dit is ontstaan door een eenmalige
koopkrachttegemoetkoming voor minimabeleid.

3.2.1.7. Algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien
Omschrijving beleidsproduct

Begroot voor
wijziging

Begroot na
wijziging

Realisatie

Restant

(bedragen x € 1.000)
Lokale heffingen, waarvan besteding
niet gebonden is.
Saldo van de financieringsfunctie.
Algemene uitkering.
Overige algemene dekkingsmiddelen.
Totaal Lasten

207

207

200

98
0
1.928
2.233

98
0
2.599
2.903

24
5
5.136
5.365

6
73
-5
-2.537
-2.462 *

Algemene uitkering.
Lokale heffingen, waarvan besteding
niet gebonden is.
Dividend.
Saldo van de financieringsfunctie.
Overige algemene dekkingsmiddelen.
Totaal Baten

22.249
4.142

22.644
4.072

22.699
4.039

-54
33

48
3.665
3.238
33.342

48
3.665
15.882
46.312

41
4.393
5.461
36.633

7
-727
10.420
9.679

Saldo

-31.110

-43.409

-31.268

-12.141

* Rechtmatigheid
Het BBV schrijft voor toe te lichten als er sprake is van overschrijding van de lasten op programmaniveau en aan te geven of deze
overschrijding rechtmatig is. De overschrijding op dit programma is onrechtmatig, maar telt niet mee voor het accountantsoordeel,
omdat de overschrijding past binnen bestaand beleid/genomen besluiten (kosten voormalig personeel, interne doorbelastingen).

138
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3.2.2
Incidentele baten en lasten
Op grond van artikel 28, lid c van het BBV dient
in de toelichting een overzicht van de incidentele
baten en lasten opgenomen te worden. Baten en
lasten voortkomende uit éénmalige activiteiten
en projecten, afwikkelingsverschillen, onvoorziene
inkomsten en uitgaven alsmede (eenmalige)
onttrekkingen aan de algemene reserve worden
als incidentele baten en lasten beschouwd.

Als definitie van het begrip ‘incidenteel’ is,
conform de toelichting op artikel 19, lid c BBV,
uitgegaan van lasten en baten die zich gedurende
maximaal drie jaar voordoen.
De belangrijkste incidentele baten en lasten
(groter dan € 10.000) treft u in het volgende
overzicht per programma aan:

Programma Omschrijving

Begroting 2014
(na wijziging)

Rekening
2014

(bedragen x € 1.000)
1
2

3

4

5

3
5

Incidentele lasten
Verkiezingen (tweetal verkiezingen in 20140.
Vitalisering openbare ruimte Padbroek.
Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2014.
Werkzaamheden Gbaand.
Incidentele kosten gemeentelijke gebouwen.
Visie compact Centrum Cuijk.
Aankoop landbouwgrond Zoetmeerseweg.
Aankoop gronden De Bungelaar.
IHP 2014: onderhoud en exploitatie Harlekijn.
Tijdelijke huisvesting en sloop Brede school Padbroek.
IHP 2014: onderhoud en exploitatie Zevensprong.
Frictiekosten bibliotheek.
Voordeel op de kapitaallasten schouwburg.
Aanleg Dassentunnel.
3 Faunapassages EVZ.
Verplaatsen politiehondenvereniging .
Krediet vloer sporthal de Kwel.
Subsidie De Meander 2011 en 2012.
Transitiekosten AWBZ naar WMO.
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg.
Handhaving WIZ 2014 t.l.v. resultaat 2013.
Uitvoeringskosten inburgering.
Koopkrachttegemoetkoming huishoudens sociaal
minimum.

44
138
30
43
28
40
116
315
12
325
12
20
1.600
80
24
67
100
197
156
55
100
95
83

44
67
31
19
35
37
116
315
0
150
0
20
1.600
0
0
0
87
219
122
57
100
32
44

Totaal incidentele lasten

3.680

3.095

35
96
131

31
96
127

Incidentele baten:
Subsidie Provincie Noord-Brabant externe veiligheid.
Compensatieregeling De Meander.
Totaal incidentele baten
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3.2.3
Structurele toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves
Op grond van artikel 28, lid d van het BBV dient
in de toelichting een overzicht van de structurele
toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

opgenomen te worden. Deze reservemutaties
hebben allen betrekking op “programma”
algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Structurele toevoegingen aan reserves
Reserve
Omschrijving
toevoeging

Raming Waarvan Reali- Waarvan
2014 na structu- satie structuwijziging reel
2014 reel

(bedragen x € 1.000)
Reserve Gemeentelijk Integraal
Jaarlijkse extra storting
Huisvestingsplan (GIHP).
in reserve GIHP.
Totaal structurele toevoegingen reserves

Totaal structurele onttrekkingen reserves
Reserve
Omschrijving
toevoeging

150

150

150

150

150

150

150

150

Raming Waarvan Reali- Waarvan
2014 na structu- satie structuwijziging reel
2014 reel

(bedragen x € 1.000)
Reserve kapitaallasten
gemeentehuis, werf en brandweerkazerne.
Reserve egalisatie BTW i.v.m.
compensatiefonds.

Reserve winstuitkering HNG.

Reserve Gemeentelijk Integraal
Huisvestingsplan.

Dekking kapitaallasten
gemeentehuis, -werf en
brandweerkazerne
Dekkingsmiddel begroting
om gevolgen van de
invoering BTW Compensatiefonds te verzachten
Compensatie wegvallen
jaarlijkse baten HNG
uitkering
Dekking investeringen en
Exploitatielasten
huisvesting onderwijs

Totaal structurele onttrekkingen reserves
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410

410

410

410

161

161

161

161

48

48

48

48

493

343

595

343

1.112

962

1.214

962
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3.2.4
Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op grond van artikel 28, lid e van het BBV dient
in de toelichting informatie in verband met de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
opgenomen te worden.
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is
opgesteld op basis van de volgende op Gemeente
Cuijk van toepassing zijnde regeling: Het algemene
WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Gemeente
Cuijk is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke
WNT-maximum per persoon of functie is berekend
naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband,
waarbij voor de berekening de omvang van het
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldiging topfunctionarissen
Bedragen x € 1

Functie
Duur dienstverband in 2014.
Omvang dienstverband (in fte).
Gewezen topfunctionaris.
(fictieve) dienstbetrekking.
Zo niet, langer dan 6 maanden
binnen 18 maanden werkzaam.
Bezoldiging
Beloning.
Belastbare onkostenvergoedingen.
Beloningen betaalbaar op termijn.
Totaal bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum.

R.M. van der Weegen

R.H.M.A. Rongen*

Griffier
1/1 - 31/12
0,83
nee
nee
nee

B&W Secretaris
1/1 - 31/12
1,0
nee
nee
nee

€ 59.511,86
€ 490,68
€ 9.428,52
€ 69.431,06
€ 230.474,00

€ 78.806,84
€ 129,78
€ 11.720,52
€ 90.657,14
€ 230.474,00

*In dienst van werkorganisatie CGM

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband
aan topfunctionarissen
Niet van toepassing.
Overige rapportageverplichtingen op grond
van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen
zijn er geen overige functionarissen die in 2014
een bezoldiging boven het toepasselijke WNTmaximum hebben ontvangen, of waarvoor in
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eerdere jaren een vermelding op grond van
de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of
had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen
ontslaguitkeringen aan overige functionarissen
betaald die op grond van de WNT dienen te
worden gerapporteerd.
Bezoldiging of ontslaguitkering
niet-topfunctionarissen
Niet van toepassing.
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3.3 Balans
ACTIVA

31-12-2014

31-12-2013

(bedragen x € 1.000)
Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut.
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Totaal materiële vaste activa

48.135
11.395

55.128
0

11.476
71.006

11.149
66.277

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen.
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen.
Leningen aan woningbouwcorporaties.
Leningen aan deelnemingen.
Leningen aan overige verbonden partijen.
Overige langlopende leningen.
Overige uitzettingen met een rentelooptijd van 1 jaar of langer.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden.
Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa

3.047
0
1.250
132
573
460
423
379
6.264
77.270

2.972
77
1.344
132
584
447
339
411
6.305
72.582

Vlottende activa
Voorraden
Niet in exploitatie genomen bouwgronden.
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie.
Gereed product en handelsgoederen.
Totaal voorraden

29.555
-4.930
8
24.633

22.689
-6.877
8
15.820

Uitzettingen met rentelooptijd korter dan 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen.
Overige vorderingen.
Overige uitzettingen.
Totaal uitzettingen rentelooptijd korter dan 1 jaar

7.213
2.347
2.071
11.631

5.987
2.746
2.071
10.804

0
371
371

19
5
24

71
1.041
27
1.139
37.774

302
808
44
1.154
27.801

115.044

100.383

Liquide middelen
Kassaldi.
Banksaldi.
Totaal liquide middelen
Overlopende activa
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen.
Vooruitbetaalde bedragen.
Nog te ontvangen bedragen.
Totaal overlopende activa
Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

31-12-2014

31-12-2013

15.492
22.810
1.028
39.330

17.188
26.004
1.233
44.426

3.347
1.915
2.678
7.940

3.293
2.896
0
6.190

Vaste schulden
Onderhandse leningen van:
binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarborgsommen
Totaal vaste schulden
Totaal vaste passiva

34.468
7
34.475
81.745

31.228
7
31.325
81.851

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in
artikel 1 a, Wet FIDO
Overige kasgeldleningen
Banksaldi
Overige schulden
Totaal netto vlottende schulden

17.000
5.084
9.760
31.845

0
9.155
7.966
17.121

Overlopende passiva
Verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen
Van overheidslichamen ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen
Overige vooruitontvangen bedragen
Totaal overlopende passiva
Totaal vlottende passiva

1.210
243
0
1.453
33.298

394
808
210
1.412
18.532

115.044

100.383

1.864

52.852

(bedragen x € 1.000)
Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat jaarrekening
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s
Voorzieningen ter egalisering van lasten
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Totaal voorzieningen

TOTAAL PASSIVA
Borg- en garantstellingen
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3.4 Grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van
de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
Algemene uitgangspunten
In het BBV zijn de algemene uitgangspunten geformuleerd waaraan de in de jaarrekening toe te passen
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
dienen te voldoen.

De belangrijkste uitgangspunten luiden:
- de jaarstukken geven volgens normen die voor
gemeenten als aanvaardbaar worden beschouwd een
zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan
worden gevormd over de baten en de lasten.
- de jaarstukken geven getrouw, duidelijk en stelselmatig:
- de baten en lasten van het begrotingsjaar weer,
alsmede het saldo ervan;
- inzicht in de financiële positie aan het eind van het
begrotingsjaar.
Andere relevante uitgangspunten zijn:
- waardering van de activa en passiva en de bepaling
van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten;
- de baten en lasten van het boekjaar worden in de
jaarrekening opgenomen, onverschillig of zij tot
ontvangsten of uitgaven in dat boekjaar hebben
geleid (toerekeningsbeginsel);
- winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
zijn verwezenlijkt (realisatiebeginsel);
- verliezen en risico’s die de oorsprong vinden vóór
het einde van het boekjaar moeten in acht worden
genomen indien deze bekend zijn geworden vóór
het opmaken van de jaarrekening (voorzichtigheidsbeginsel);
- de afschrijvingen en waardeverminderingen van
activa dienen onafhankelijk van het resultaat van het
boekjaar in aanmerking te worden genomen.
Waarderingsgrondslagen

Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
Wanneer investeringen grotendeels of meer worden
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gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op
de balans opgenomen in een aparte categorie: de
investeringen met economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven. Investeringen inzake aanleg en renovatie van
rioleringen worden annuïtair afgeschreven.

Overige investeringen met economisch nut
De materiële vaste activa met economisch nut worden
lineair afgeschreven. Ter bepaling van de lengte van
de afschrijvingsduur van een activum wordt de
economische levensduur van het onderhavig activum
aangehouden. Activa met een verkrijgingsprijs van
minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd,
uitgezonderd gronden en terreinen en activa welke
via tarieven aan derden in rekening kunnen worden
gebracht. Deze laatstgenoemde soorten worden altijd
geactiveerd.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut
Onder activa met een maatschappelijk nut worden
verstaan investeringen in de openbare ruimte (zoals
aanleg en reconstructie van wegen, fietspaden,
voetpaden, openbare verlichting, bruggen, openbaar
groen), die geen economisch nut hebben, hetgeen wil
zeggen dat deze investeringen niet verhandelbaar zijn
en/of niet bijdragen aan het genereren van middelen.
Aankoop en vervaardiging van activa, die een meerjarig
maatschappelijk nut hebben, worden onder aftrek van
eventuele bijdragen van derden en bestemmingsreserves
geactiveerd. Hiervan kan bij raadsbesluit worden
afgeweken. Het actief wordt lineair afgeschreven over
de verwachte levensduur van het actief of een kortere,
door de raad aan te geven tijdsduur.
In artikel 7 van de “Financiële verordening gemeente
Cuijk 2014” zijn de afschrijvingstermijnen beschreven
per soort activum. Deze afschrijvingstermijnen zijn van
toepassing op nieuwe investeringen met ingang van
2014. Reeds eerder gedane investeringen worden overeenkomstig de oorspronkelijk vastgestelde termijn afgeschreven (tenzij het BBV verplicht tot een aanpassing).
Over het algemeen wordt de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. De belangrijkste uitzondering
hierop is het hanteren van de annuïtaire methode
voor rioleringswerken.
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Omschrijving activum

Afschrijvings-

Methode

termijn in jaren
Gebouwen (nieuwbouw/permanent), aanleg wegen en fietspaden, lichtmasten,

40

Lineair

Parkeervoorzieningen

25

Lineair

Aanleg sportvelden, renovatie/ restauratie/ verbouwingen en uitbreiding gebouwen,

20

Lineair

15

Lineair

10

Lineair

Vervoermiddelen, (elektrische) gereedschappen

5-10

Lineair

Hard- en software

0-5

Lineair

Betonbuizenstelsel, renovatie/conventionele vervanging riolering

60

Annuïtair

Bouwkundig: gemalen, drukriolering, (berg-) bezinkbassins, randvoorzieningen en

45

Annuïtair

15

Annuïtair

aanleg bomen en bossen

aanleg voetpaden, groenvoorzieningen, (openbare) verlichting, aanleg speeltuinen
Technische installaties gebouwen, nieuwbouw tijdelijke voorzieningen, verkeersregelinstallaties, renovatie sportvelden
Inventaris, (kantoor)meubilair, speeltoestellen en straatmeubilair, bewegwijzering,
telefooncentrale, bekabeling ten behoeve van netwerk, aanhangers

persleidingen
Mechanisch/elektrisch: gemalen, drukriolering, (berg-) bezinkbassins, randvoorzieningen

Financiële vaste activa
Deze groep activa bestaat uit de volgende investeringen:
- kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen (aandelen),
gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden
partijen;
- leningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen
en overige verbonden partijen;
- overige langlopende leningen u/g;
- overige uitzettingen met een rentelooptijd van één
jaar of langer;
- bijdragen aan activa in eigendom van derden.
De waardering is gebaseerd op de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs, verminderd met de aflossingen
op geldleningen en jaarlijkse afschrijvingen. Op de
deelnemingen wordt in principe niet afgeschreven,
tenzij de werkelijke waarde lager is dan de boekwaarde.
Indien de werkelijke waarde van deelnemingen hoger
is dan de boekwaarde, wordt dit niet in de balanswaardering meegenomen. Dit overeenkomstig de
bepalingen van het BBV.

Vlottende activa
Voorraden
De voorraden bestaan in hoofdzaak uit grondvoorraden
(wel en niet in exploitatie genomen gronden). Deze zijn
gewaardeerd tegen de historische kostprijs of lagere
marktwaarde, verhoogd met de gemaakte kosten voor
het bouwrijpmaken c.a. en verminderd met de
gerealiseerde verkoop-opbrengsten.
Op de boekwaarden van de niet in exploitatie genomen
bouwgronden worden voorzieningen voor financieel
technische verliezen in mindering gebracht. Op de
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boekwaarden van de in exploitatie genomen gronden
worden voorzieningen voor gecalculeerde verliezen in
mindering gebracht.

Uitzettingen met een rentelooptijd korter dan 1 jaar
De uitzettingen bestaan uit:
- vorderingen op openbare lichamen;
- verstrekte kasgeldleningen;
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële
instellingen;
- overige vorderingen;
- overige uitzettingen.
De uitzettingen zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde. Voor de dubieuze debiteuren zijn voorzieningen
getroffen, welke in mindering zijn gebracht op de boekwaarde van de vorderingen. Voor belastingvorderingen
worden geen voorzieningen getroffen, maar oninbare
vorderingen worden in mindering gebracht op de
belastingopbrengst.

Overige balansposten
De overige balansposten van de vlottende activa
(liquide middelen en overlopende activa) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit:
- algemene reserve;
- bestemmingsreserves;
- gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van
baten en lasten.
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Kenmerk van de bestemmingsreserves is dat de raad
hieraan een specifieke bestemming heeft gegeven; dit
in tegenstelling tot de algemene reserve en het gerealiseerde resultaat. Alle reserves zijn gewaardeerd tegen
de nominale waarde. Rekening is gehouden met de
beleidsnota reserves en voorzieningen, welke in de raadsvergadering van 2 juli 2009 door de raad is vastgesteld.

Voorzieningen
Er zijn een viertal categorieën voorzieningen:
- voorzieningen voor verplichtingen en risico’s;
- voorzieningen ter egalisering van kosten;
- voorzieningen voor de bijdragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing
wordt geheven
- van derden verkregen middelen waarvan de
bestemming gebonden is.
De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen het nominale
bedrag van de verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van wethouders is
echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn
gebaseerd op vastgestelde beheerplannen en meerjarenramingen, zoals is weergegeven in de paragraaf
onderhoud kapitaalgoederen.
De rioolvoorziening is verwerkt op basis van nominale
waarde en met inachtneming van art. 44 lid 2 BBV.
Vanuit het VGRP is er geen inzicht in de wijze waarop
het riooltarief is opgebouwd en is een voorziening op
basis van art. 44 lid 1 BBV niet mogelijk.

Vaste schulden
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde, verminderd met gedane aflossingen. Overeenkomstig het BBV, zijn ook de aflossingsverplichtingen
voor het komende jaar onder de vaste schulden opgenomen. De vaste schulden hebben een rentetypische
looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
Overige balansposten
De overige balansposten van de vlottende passiva
(netto vlottende schulden en overlopende passiva)
zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Resultaatbepaling
Overeenkomstig het BBV is het resultaat op de
volgende wijze gepresenteerd:
- gerealiseerde saldo van baten en lasten (exclusief
reservemutaties);
- reservemutaties;
- gerealiseerde resultaat.
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3.5 Toelichting op
de balans

3.5.1 Activa

Vaste activa
Het verloop van de vaste activa was in 2014 als volgt:
Omschrijving

boekHerru- Inveswaarde brice- tering
1-1-2014 ring (*)

Desinvestering

afschrij- Bijdragen
ving/
van
aflossing derden

boekwaarde
31-12-2014

(bedragen x € 1.000)
Materiële vaste activa
Investeringen met een
economisch nut:
Investeringen met een
economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de
kosten een heffing kan
worden geheven.
Investeringen met een
maatschappelijk nut.
Totaal materiële vaste
activa
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan
deelnemingen.
Kapitaalverstrekkingen aan
gemeenschappelijke
regelingen.
Leningen aan woningbouwcorporaties.
Leningen aan deelnemingen.
Leningen aan overige
verbonden partijen.
Overige langlopende
leningen.
Overige uitzettingen met
een rentelooptijd van 1 jaar
of langer.
Bijdragen aan activa in
eigendom van derden.
Totaal financiële vaste
activa
Totaal vaste activa

55.128

-2.117

8.396

2.117

11.149
66.277

0

2.972

77

77

-77

2.254

312

57.395

299

185

96

2.135

1.144

781

35

11.477

3.221

442

71.006

9.838

1.445

1.445

2

3.047
0

1.344

94

1.250

132
584

10

132
573

447

69

56

460

339

132

48

423

32

379

411
6.305

0

200

0

240

0

6.265

72.582

0

10.038

1.445

3.441

442

77.270

(*) In de regelgeving BBV is opgenomen dat per balansdatum de investeringen met economisch nut een categorie
dient te bevatten met investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
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Materiële vaste activa
Op basis van artikel 52, lid 1 van het BBV is
de onderverdeling van de materiële vaste activa
als volgt:
Omschrijving

boekwaarde
1-1-2014

Herrubricering (*)

Investering

Desin- afschrij- bijdra- boekveste- ving/
gen van waarde
ring
aflossing derden 31-12-2014

(bedragen x € 1.000)
Gronden en terreinen.
Woonruimten.
Bedrijfsgebouwen.
Grond-, weg- en
waterbouwkundige werken:
- economisch nut
- economisch nut (heffing)
- maatschappelijk nut
Vervoermiddelen.
Machines, apparaten en
installaties:
- economisch nut
- maatschappelijk nut
Overige materiële vaste activa.

3.986
16
31.161

13.269
0
11.149
446

Totaal materiële vaste activa

19
4
1.087

6.475

-2.117
2.117

828
299
1.144
415

585
185
781
27

312

96
35

3.877
12
36.238

11.394
2.135
11.477
4

3.828

827

205

278

4.172

2.511

266

826

255

1.696

66.275

9.838

1.445

3.221

442

71.006

(*) In de regelgeving BBV is opgenomen dat per balansdatum de investeringen met economisch nut een categorie
dient te bevatten met investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.
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Omschrijving Activa met maatschappelijk nut
Aanleg 2e fase dorpsplein Beers.
Aanleg. Burg. v.d. Braakplein Beers.
Voetgangerstunnel spoorwegovergang Wezelhof.
Aanp. OV. div. wijken 20 jaar 2002.
Aanp. OV. div. wijken 40 jaar 2002.
Uitvoering GVVP 2002.
herinrichting kom Haps Kerkstraat.
Rec.aansl A73 Raamweg Beersebaan 1e fase.
Aanp/ombouw openb. verlichting.
aanpass.ombouw openb. verlichting 40 jaar.
Uitvoering GVVP -2003.
Verv.natuurst.verh.Grotestr.KMolenstraat.
Op- en afritten A73- incl afsluiting Raamweg.
Uitvoering GVVP jaar 2004.
Uitvoering GVVP jaar 2005.
Opknappen Marijkeplein (Aanvullend krediet).
Aanpassing Kalkhofseweg.
Uitvoering fietsbeleidsplan 2006.
Uitvoering GVVP 2006.
Herinrichting Marijkeplein/Kerkplein Haps 2006.
Revitalisering haven incl. Baggeren 2006.
herinrichting Louis Jansenplein 2005.
Aanpassen parkeeerplaats de Wingerd.
Uitvoering fietsbeleidsplan 2007.
Uitvoering G.V.V.P 2007.
Revitalisering haven incl. Baggeren 2007.
Reconstructie wegen de Valuwe 1e fase 2007.
Aanpass. Ov reconstr. wegen de Valuwe 1e fase 2007.
Aanpassing groen reconstr. wegen de Valuwe 2007.
Lichtmasten fietspad De Nielt 2007.
Armaturen fietspad De Nielt 2007.
Herstraten De Boggerd 2007.
Reconstructie Smidstraat en Haagsestraat 2008.

Afs.termijn

Beschikbare reserve

21
25
25
20
40
15
20
20
20
40
15
15
20
15
15
20
20
20
20
20
20
20
15
25
25
20
25
25
10
40
20
25
25

Voor al deze activa in
dit overzicht zijn geen
reserves beschikbaar.

Financiële vaste activa
De post kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt samengesteld:
Omschrijving

Boekwaarde
31-12-2014
(bedragen x € 1.000)

Aandelen Regionaal Bedrijvenpark Laarakker B.V.
Aandelen N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.
Kredietverstrekking aan Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Aandelen Enexis Holding N.V.
Aandelen Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.
Aandelen Brabant Water N.V.
Certificaten DataLand B.V.
Totaal

152

2.945
73
16
7
3
2
1
3.047
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De post leningen aan woningbouwcoöperaties is als volgt samengesteld:
Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014
(bedragen x € 1.000)

Mooiland (Cevelum)
Totaal

1.250
1.250

De post lening aan deelnemingen is als volgt samengesteld:
Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014
(bedragen x € 1.000)

Lening Enexis
Totaal

132
132

De post leningen aan overige verbonden partijen is als volgt samengesteld:
Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014
(bedragen x € 1.000)

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Totaal

573
573

De post overige langlopende leningen is als volgt samengesteld:
Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014
(bedragen x € 1.000)

Stimuleringsfonds volkshuisvesting
Fair Play
Tafeltennisvereniging Cevelum
Laco
Gemeenschapsaccommodatie De Kloosterhof
JVC Cuijk
Loeffen Liefkeshoek
Totaal

69
1
31
91
31
67
171
460

De post overige uitzettingen langer dan één jaar:
Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014
(bedragen x € 1.000)

Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Waarborgsom TNT Post
Startersfonds SVN
Totaal

286
6
132
423

De post bijdrage aan activa in eigendom van derden is als volgt samengesteld:
Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014
(bedragen x € 1.000)

Aanleg ruitersportaccommodatie
Verbouwing oude gemeentetoren
Verbetering / inrichting verenigingsgebouw Beers
Arbovoorzieningen schouwburg
Bijdrage Bronto skylift (brandweerhoogwerker)
Totaal
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4
19
12
146
198
379
153

Vlottende activa
Voorraden
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Het verloop van deze post was in 2014 als volgt:
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde begin boekjaar 2014 (excl. correctie voorzieningen tekorten complexen).
Mutaties 2014.
Boekwaarde ultimo boekjaar 2014.
Correctie voorzieningen tekorten complexen.
Boekwaarde na waardecorrectie

24.998
6.887
31.855
2.300
29.555

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
Het verloop van deze post was in 2014 als volgt:
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde begin boekjaar 2014 (excl. correctie voorzieningen tekorten complexen)
Mutaties 2014
Winstneming Heggerank / Wegedoorn en De Schans
Boekwaarde ultimo boekjaar 2014
Correctie voorzieningen tekorten
Boekwaarde na waardecorrectie

2.783
1.118
650
4.551
9.480
-4.930

Specificatie boekwaarde per complex:
Naam complex

Boekwaarde
31-12-2013

Investeringen

Desinvesteringen

Winstuitname

Boekwaarde
31-12-2014

Voorziening
verlieslatend
complex

BIE-complexen
Groot Heiligenberg

2.889.380,80

210.841,74

3.100.222,54

Bedrijventerrein Homburg

5.664.400,80

104.236,22

5.768.637,02

Complex Lange Linden
Beijerd en ‘t Riet

3.100.222,54
3.504.555,00

2.264.082,02

26.086,02

4.435,71

30.521,73

30.521,73

1.979.460,86

77.232,96

2.056.693,82

2.056.693,82

De Valuwe

-447.101,57

-306.116,99

-753.218,56

4.014.756,00

-4.767.974,56

Dienstencentrum (incl.

265.985,51

-36.098,96

229.886,55

1.256.890,00

-1.027.003,45

Zwaanplein)
Heeswijkse Kampen fase 3

-8.273.668,85

1.058.965,00

De Schans

-834.432,64

93.806,96

St. Agatha

634.565,33

Katwijkseweg

-7.214.704,13
500.000,00
-8,29

-7.214.704,13

-240.626,68
634.557,04

-240.626,68
692.032,00

-57.474,96

835.624,50

41.051,95

876.676,45

876.676,45

Scouting Kouwenberg

26.124,31

3.082,32

29.206,63

29.206,63

Loeffen Katwijk

99.827,58

5.113,38

104.940,96

104.940,96

Gemeentewerf Haps

10.076,59

7.264,16

17.340,75

17.340,75

Burg. Thijssenstraat

3.817,25

de Wisse Beers

7.415,10

Heggerank/Wegedoorn
Totaal BIE

-330,73

-104.601,72
2.782.959,87

3.486,52

461,22

1.606.491,62

12.096,00

7.876,32
-146.114,57

150.000,00

-100.716,29

-488.669,54

650.000,00

4.550.781,67

-8.609,48
7.876,32
-100.716,29

9.480.329,00

-4.929.547,33

NIEGG-complexen
Vonkendom/Mariaplein
Dommelsvoort
RBL
Totaal NIEGG

154

-38.894,00

-38.894,00

8.484.583,00

4.458.881,00

12.941.464,00

1.800.000,00

11.141.464,00

16.545.124,00

2.406.804,00

18.951.928,00

500.000,00

18.451.928,00

24.990.813,00

6.865.685,00

31.893.392,00

2.300.000,00

29.554.498,00

0

0
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3.5.2 Passiva
Vaste passiva

Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen was in 2014
als volgt:
Omschrijving

Saldo
1-1-2014

Herru- bestemming vermindering
briceresultaat
t.b.v.
ring (*) 2013
afschrijvingen

toevoeging

onttrekking

Saldo
31-122014

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserves
Algemene reserve
Totaal

17.188
17.188

Bestemmingsreserves
Algemene dienst
Bouwgrondexploitatie
Totaal

21.225
4.779
26.004

Gerealiseerd resultaat

1.233

Totaal eigen vermogen

158

44.426

-2.227

-2.227

1.233
1.233

0
0

106
106

3.035
3.035

15.492
15.492

0
0
0

410
0
410

150
650
800

1.356
0
1.356

17.382
5.429
22.810

-1.233

0

1.028

0

1.028

0

410

1.934

4.391

39.330
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Hieronder wordt per reserve de aard en de
mutaties weergegeven:
Omschrijving

Saldo
1-1-2014

Herru- bestemming vermindering
brice- resultaat
t.b.v.
ring (*) 2013
afschrijvingen

toevoeging

onttrekking

Saldo
31-122014

(bedragen x € 1.000)

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Nieuwbouw gemeentehuis/werf
Egalisatie BTW
Gemeentelijk integraal
huisvestingsplan
Winstuitkering HNG
Homburgcampus
Rationeel rioolbeheer
Kwaliteitsverbetering
buitengebied
Uitvoering IDOP’s
Sportstimulering
Participatie
Onvoorzienbare risico’s
bouwgrondexploitaties
Totaal
Gerealiseerd resultaat
Totaal eigen vermogen

17.188

1.233

0

106

3.035

15.492

6.271

0

410

0

0

5.861

790
5.742

0
0

0
0

0
150

161
612

629
5.280

333
2.668
2.227
343

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

47
0
0
0

286
2.668
0
343

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
650

449
87
0
0

2.031
83
200
5.430

0

410

800

1.356

22.810

-2.227

2.480
170
200
4.780
26.004

-2.227

1.233
44.426

1.028

-1.233
-2.227

0

410

906

4.391

39.330

(*) Conform de notitie riolering is de reserve rationeel rioolbeheer komen te vervallen en overgezet naar de voorziening riolering.
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Per reserve wordt onderstaand de reden van de reserves toegelicht.
Aard reserve
Reden reserve
Algemene reserve
De reserve vormt een algemene buffer c.q. weerstandsvermogen.
Nieuwbouw gemeentehuis/
werf/ brandweerkazerne

De reserve is bestemd voor het afdekken van een deel van de kapitaallasten
van het gemeentehuis, de gemeentewerf en de brandweerkazerne Cuijk.

Egalisatie BTW i.v.m.
compensatiefonds

Bij de invoering van het BTW Compensatiefonds is de BTW uit diverse
investeringen en reserves vrijgevallen en gereserveerd om de gevolgen
van het BCF op te vangen. De aldus gevormde reserve wordt ingezet als
dekkingsmiddel van de begroting.

Gemeentelijk integraal
huisvestingsplan

De kosten van onderwijshuisvesting, voor zover voor rekening van de
gemeente, worden volledig gedekt uit de voor onderwijshuisvesting
beschikbare middelen en uit de reserve Gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan.

Winstuitkering HNG

Uit de verkoop van aandelen Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten
(HNG) heeft de gemeente in het verleden een vordering gekregen op een
bij de BNG belegd fonds. Tot en met 2020 wordt jaarlijks een uitkering uit
dit fonds ontvangen van € 47.638. Om boekhoudtechnische redenen is
hiervoor een reserve gevormd die jaarlijks wordt aangewend tot dit bedrag.

Homburgcampus

De reserve is op basis van raadsbesluiten van 2009 tot en met 2011 gevoed
met € 90.000 om extra exploitatielasten van de nieuwe schouwburg op
de Homburgcampus op te vangen. Tevens is deze reserve gevoed met
€ 2.578.144 aan rijksgelden “Spoorse doorsnijdingen”. Deze reserve zou
ingezet worden bij het ontwikkelen van de Homburgcampus.

Rationeel rioolbeheer

De reserve is gevoed met overschotten uit de voorziening rationeel
rioolbeheer. Deze reserve is bij het in 2014 vastgestelde Verbreed
Gemeentelijk Rioleringplan (VGRP) 2015-2019 ingezet als dekkingsmiddel.
Vanwege gewijzigde verslaggevingsregels in het BBV, is deze reserve in
2014 omgezet naar een voorziening rationeel rioolbeheer.

Kwaliteitsverbetering
buitengebied

De reserve is gevoed met provinciale middelen inzake ruimte-voor-ruimte
ontwikkelingen. De reserve wordt ingezet om uitgaven in het kader van
kwaliteitsverbetering in het buitengebied te dekken.

Uitvoering IDOP’s

De reserve is bestemd voor dekking van de uitvoeringskosten van integrale
dorpsontwikkelingsplannen (IDOP’s).

Sportstimulering

De reserve is in 2012 gevormd met niet bestede middelen van het
Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. De reserve wordt ingezet in het
kader van sportstimulering.

Participatie

Via de resultaatbestemming 2012 is de reserve gevormd om lopende
verplichtingen in het kader van inburgering (ROC-cursussen) in de
komende jaren te kunnen bekostigen.

Onvoorzienbare risico’s
bouwgrondexploitaties

De reserve is een extra buffer voor onvoorzienbare risico’s binnen de
bouwgrondexploitatie op basis van een risico-analysemodel.
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Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen was in 2014 als volgt:
Omschrijving

Saldo
1-1-2014

Herrubricering (*)

toevoeging

vrijval

aanwending

119
119

1.668
1.668

Saldo
31-122014

(bedragen x € 1.000)
Diverse voorzieningen
Totaal voorzieningen

6.189
6.189

2.227
2.227

1.311
1.311

7.940
7.940

Hieronder wordt per voorziening de aard en de mutaties weergegeven:
Omschrijving

Saldo
1-1-2014

Herrubricering (*)

toevoeging

vrijval

aanwending

Saldo
31-122014

(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen algemene risico’s
Voorziening pensioenverplichtingen
wethouders
Voorziening wachtgeldverplichtingen
wethouders
Voorziening afwikkeling Maasboulevard
Voorzien afwikkeling Heeswijkse
Kampen fase 2
Totaal voorzieningen algemene risico’s
Voorzieningen i.v.m. gelijkmatige verdeling
van lasten
Voorz. afvlakking tarieven reinigingsheffingen
Voorziening schilderwerk lichtmasten
Voorzien groepsremplace openbare
verlichting
Voorziening rationeel wegbeheer
Voorziening rationeel rioolbeheer
Voorziening rationeel gebouwenbeheer
Voorziening onderhoud schoolgebouwen
Voorziening kunstencentrum De Meander
Totaal voorz. i.v.m. gelijkmatige
verdeling lasten
Voorzieningen Van derden verkregen
middelen die specifiek besteed moeten
worden
Voorz. afvlakking tarieven reinigingsheffingen
Voorziening rationeel rioolbeheer
Totaal voorzieningen van derden
verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden

2.557

231

94

2.694

149

70

135

84

9
9

369
200

247

3.347

378
209
3.293

586

301

-586

190
58

220
30
122

13

167
880

552

133

0

306

276
34
685
1.141

508
140
0
1.915

461
145
478
174
804
2.896

-731

0

586

224

362

0
0

2.372
2.958

56
280

2.316
2.678

-145

1.010

119
119

(*) Conform de notitie riolering is de reserve rationeel rioolbeheer komen te vervallen en overgezet naar de voorziening riolering.
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Per voorziening wordt onderstaand de reden van de voorzieningen toegelicht.
Aard voorziening
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders

Reden voorziening
De voorziening is gevormd voor toekomstige wethouderspensioenen. Om het adequate niveau van deze voorziening
te bepalen worden jaarlijks door een extern deskundige actuariële waarde-berekeningen uitgevoerd. Op basis van
deze berekeningen vinden zo nodig bijstortingen ten laste van de exploitatie plaats. De pensioenbetalingen van
gepensioneerde oud-wethouders komen ten laste van de voorziening.

Voorziening wachtgeldverplichting wethouders

Op grond van de rechtspositieregeling van wethouders hebben voormalige wethouders in voorkomende gevallen
recht op wachtgeld. Voor deze wachtgeldverplichtingen is een voorziening gevormd. De voorziening wordt jaarlijks
geactualiseerd en zo nodig wordt ten laste van de exploitatie bijgestort. De wachtgeldbetalingen komen ten laste
van de voorziening.

Voorziening afwikkeling
Maasboulevard

De voorziening is gevormd voor kosten afwikkeling Maasboulevard nadat de grondexploitatie Maasoeverzone
ultimo 2011 was afgesloten. De resterende voorziening is bestemd voor definitieve afronding dijkaanpassing en
conserverende maatregelen ter plaatse van bypass kade.

Voorziening afwikkeling
Heeswijkse Kampen fase 2

De voorziening is gevormd voor kosten afwikkeling Heeswijkse Kampen fase 2 nadat de grondexploitatie
Maasoeverzone ultimo 2011 was afgesloten. De resterende voorziening is bestemd voor afronden Lavendelkade.

Voorziening afvlakking
tarieven reinigingsheffingen

Het primaire doel van de voorziening is om alle lasten en baten op het beleidsproduct Afvalinzameling hierop af te
wikkelen waardoor schoksgewijze tariefschommelingen kunnen worden voorkomen.

Voorziening schilderwerk
lichtmasten

Ter egalisatie van de lasten van het regelmatig terugkerend schilderwerk aan lichtmasten van de openbare
verlichting is de voorziening gevormd. De voorziening wordt gevoed door jaarlijkse stortingen ten laste van de
exploitatie. De voorziening wordt aangewend voor het jaarlijkse onderhoudsprogramma.

Voorziening groepsremplace
openbare verlichting

Ter egalisatie van de lasten van de periodiek terugkerende vervanging van lampen van de openbare verlichting is
de voorziening gevormd. De voorziening wordt gevoed door jaarlijkse stortingen ten laste van de exploitatie.
De voorziening wordt aangewend voor het jaarlijkse onderhoudsprogramma.

Voorziening rationeel
wegbeheer

Ter egalisatie van het jaarlijks terugkerend onderhoud aan wegen is de voorziening gevormd. De voorziening wordt
gevoed door jaarlijkse stortingen ten laste van de exploitatie. De voorziening wordt aangewend voor het jaarlijkse
onderhoudsprogramma.

Voorziening rationeel
rioolbeheer

Ter egalisatie van de lasten van jaarlijks terugkerende onderhouds- en reconstructiewerkzaamheden van het
rioolstelsel is een voorziening gevormd. De voorziening is in financiële zin een gesloten systeem omdat de
kostendekking plaatsvindt door het heffen van rioolheffing. De onderhouds- en exploitatielasten alsmede de
kapitaallasten van reconstructie en renovatie worden ten laste van de voorziening gebracht. Vanwege gewijzigde
verslaggevingsregels in het BBV, is het saldo van de reserve rationeel rioolbeheer in 2014 toegevoegd aan deze
voorziening en valt deze voorziening onder de nieuwe voorzieningencategorie “Voorziening voor van derden
verkregen middelen waarvan de bestemming gebonden is”.

Voorziening onderhoud
schoolgebouwen

De voorziening is in 2006, ten laste van de reserve GIHP, gevormd voor groot onderhoud aan schoolgebouwen.
De voorziening wordt aangewend op basis van door de schoolbesturen aan te leveren declaraties van groot
onderhoudswerkzaamheden conform het jaarlijkse integraal huisvestingsplan onderwijs.

Voorziening rationeel
gebouwenbeheer

Ter egalisatie van de lasten van regelmatig terugkerend groot onderhoud aan gebouwen is de voorziening
gevormd. De voorziening wordt gevoed door jaarlijkse stortingen ten laste van de exploitatie. De voorziening
wordt aangewend voor het jaarlijkse onderhoudsprogramma. Het onderhoudsprogramma is gebaseerd op het
meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012-2016.

Voorziening kunstencentrum
De Meander

De voorziening is in 2013 gevormd voor de contractueel te betalen afkoopsom na beëindiging van de subsidierelatie. In 2014 is de afkoopsom betaald en is het resterende saldo van de voorziening vrijgevallen ten gunste van
de exploitatie.

Vaste schulden
De post vaste schulden is als volgt samengesteld:
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
Onderhandse leningen van binnenlandse banken.
Waarborgsommen.
Totaal vaste schulden

34.468
7
34.475

De rentelast van alle vaste schulden bedroeg
€ 1.208.989 in 2014.
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Vlottende passiva

Netto vlottende schulden
De netto vlottende schulden zijn als volgt samengesteld:
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
Kasgeldleningen.
Banksaldi.
Overige schulden.
Totaal netto vlottende schulden

17.000
5.085
9.760
31.845

Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn als volgt samengesteld:
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
Nog te betalen bedragen.
Van overheidslichamen ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen.
Vooruitontvangen bedragen.
Totaal overlopende passiva

1.210
243
0
1.453

Overzicht van de van overheidslichamen ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen als bedoeld
in art. 52a lid 1 BBV:
Naam
uitkering

project

verstrekker
uitkering

Onderwijsachterstandenbeleid
2011-2014 (OAB).
Cultureel Erfgoed §
1 Erfgoed in context.

n.v.t.

Rijk

Ontmoet de
Romeinen in
de noordelijke
Maasvalei
Beweegpark
Padbroek

Subsidieregeling
natuur en samenleving.

saldo
1-1-2014

toevoeging

vrijval

132.492

350.489

-287.940

195.041

Provincie
Noord-Brabant

85.600

0

-58.029

27.571

Provincie
Noord-Brabant

0

20.930

0

20.930

218.092

371.419

-345.969

243.542

Totaal

Saldo
31-122014

In 2013 waren in de post overlopende passiva (van overheidslichamen ontvangen voorschotten) ook
opgenomen:
- Participatiebudget
€ 86.138
- Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen
€ 88.607
- Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin
€ 247.693
- Heffingsverordening ontgrondingen
€ 175.000
Deze bedragen zijn in de jaarrekening 2014 geherrubriceerd naar de post netto schuld (overige schulden).
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3.6 Verantwoording Specifieke
Uitkeringen (SISA)

BZK

C7C

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
Cumulatieve overige
Overige bestedingen (jaar T)
Besteding (jaar T) ten laste
Cumulatieve bestedingen ten
Hieronder per regel één
van provinciale middelen
laste van provinciale middelen bestedingen tot en met (jaar
beschikkingsnummer en in de
T)
tot en met (jaar T)
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld
voor de tussentijdse
de tussentijdse afstemming
afstemming van de juistheid
van de juistheid en
en volledigheid van de
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie
verantwoordingsinformatie

Investering stedelijke
vernieuwing (ISV) II
Provinciale beschikking
en/of verordening
Project-gemeenten
(SiSa tussen
medeoverheden)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 01

1 1552288/1703763 (ISV2 Valuwe)

Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 02

€ 240.000

Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 03

-€ 10.475

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 04

€ 450.000

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 05

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 06

€ 2.076.290
Er is € 73.450 verschoven
van C7C/03 en 05 naar
respectievelijk C7C/02 en
04. In 2013 zijn ten
onrechte geen subsidiabele
uitgaven verantwoord,
terwijl deze er wel waren.
Door deze verschuiving
wordt dit rechtgetrokken.

2 1553919/1703765 (ISV2 CC)
Kopie beschikkingsnummer

€ 106.272
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 07

OCW

D9

E27B

€ 450.000
Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€ 75.222
Activiteiten stedelijke
vernieuwing

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 08

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 09

52

7

2 1553919/1703765 (ISV2 CC)

Ja

118

17

Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan voorzieningen
beleid 2011-2015 (OAB) voor voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel 166,
eerste lid WPO)
Gemeenten

€ 200.490
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa
tussen medeoverheden

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 85.950
Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1
2
3
4
5
6
7

C2102561/ 3342447
C2102563/ 3342448
C2102564/ 3342449
C2102574/ 3342450
C2137909
C2137935
C2137940
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06

1 C2102561/ 3342447
2 C2102563/ 3342448
3 C2102564/ 3342449

4
5
6
7
G1

Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_gemeente 2014
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het

166

C2102574/ 3342450
C2137909
C2137935
C2137940

Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners van uw gemeente dat een
dienstbetrekking heeft of op de
wachtlijst staat en beschikbaar is om
een dienstbetrekking als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van
de wet te aanvaarden op 31
december (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

€ 47.400
€ 183.300
€ 26.343
€ 3.958
€ 3.369
€ 925
€ 10.385
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

€ 66.022
€ 479.969
€ 6.586
€ 5.200
€ 842
€ 925
€ 10.385
Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar
T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 1.500
Overige bestedingen (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

€ 47.400
€ 183.300
€ 29.270

€ 66.022
€ 479.969
€ 7.317

€ 49.157
€ 3.369
€ 925
€ 10.385
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

€ 64.580
€ 842
€ 925
€ 10.385

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 11

Verdere realisatie vindt
plaats na 1-1-2015 conform
de prestatie-afsrpaak in de
verleningsbeschikking ISV2
fase 2 met kenmerk
C2156704/3720525
Verdere realisatie vindt
plaats na 1-1-2015 conform
de prestatie-afsrpaak in de
verleningsbeschikking ISV2
fase 2 met kenmerk
C2156954/3720626

Ja

Provinciale beschikking
en/of verordening

SZW

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 10

1 1552288/1703763 (ISV2 Valuwe)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

I&M

€ 58.728
Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 149.666
Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
overige bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

€ 2.927

€ 731

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is
afgerond en u voor de
komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Er is voor gekozen om pas in
het jaar van de einddeclaratie
(2014) kosten te
verantwoorden via SiSa, terwijl
er wel reeds kosten gemaakt
waren.

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Ja
Nee
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee
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SZW

G1A

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of er in
Wet sociale
werkvoorziening
(Wsw)_totaal 2013
Wet sociale
werkvoorziening (Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). (Dus:
deel Openbaar lichaam
uit SiSa (jaar T-1)
regeling G1B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G1C-1) na

SZW

G2

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
WWB_gemeente 2014

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
Aard controle R
Indicatornummer: G1 / 01

1,00
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1 / 02

Nee
Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar
lichaam
inclusief deel openbaar
lichaam
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1A / 01

1 61684 Cuijk
2
3
4
5
Besteding (jaar T) algemene bijstand

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 02

G3

9,75

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

G5

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

€ 5.090.085
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 97.420
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 231.795
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

€0
Besteding (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen (exclusief
Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Wet participatiebudget
(WPB)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

€0
Het aantal in (jaar T) bij een ROC
ingekochte contacturen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 10.755
€ 4.928
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0
Baten (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
levensonderhoud
Indicatornummer: G3 / 01
Indicatornummer: G3 / 02
Indicatornummer: G3 / 03
beginnende
€0
€ 912
zelfstandigen)_gemeente € 10.784
Baten
(jaar
T)
Bob
(exclusief
Rijk)
Besteding
(jaar
T)
aan
Volledig
zelfstandige
2014
uitvoeringskosten Bob als
uitvoering Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Besluit

Wet participatiebudget
(WPB)_gemeente 2014

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 03

278,25

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10

Ja
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€ 12.580

€ 17.763

€0

Waarvan baten (jaar T) van
educatie bij roc’s

Reservering besteding van
educatie bij roc’s in jaar T
voor volgend kalenderjaar
(jaar T+1 )

Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

€0

Ja

Waarvan besteding (jaar T)
van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk)
participatiebudget

Let op: Dit is de enige gelegenheid
om verantwoording af te leggen over
deze taakuitvoering
Let op: Deze verantwoording kan
niet door een gemeenschappelijke
regeling worden uitgevoerd,
ongeacht de keuze van de gemeente
bij indicator G5/07
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01

477
Besteding (jaar T) participatiebudget

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 02

€ 495.408
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Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

€ 76.258

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

€ 4.625

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

€0

De zelfstandige uitvoering
betreft de indicatoren
G5/02 tot en met G5/06

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 07

Ja

167

