Oplegger wijzigingen definitieve boekwerk Jaarstukken 2017
Tijdens de review van de Jaarstukken door de accountant BDO is er geconstateerd dat de presentatie van
cijfers bij twee tabellen onjuist is. Dit is alleen een andere wijze van presenteren en heeft verder geen effect.
Daarnaast zijn er tijdens de technische vragenmarkt en beeldvormende raad een paar onjuistheden in teksten
geconstateerd die wij in de definitieve versie recht willen zetten.
Hieronder worden de aanpassingen in het definitieve boekwerk ten opzichte van de vorige versie opgesomd
en wordt aangegeven waar precies in het boekwerk dit is aangepast.

Wat: Tekst opgeleverde woningen MOB-complex
Waar: Programma 4, p. 36
Regel: “De helft van deze woningen had een verkoopprijs beneden de €200.000.” is verwijderd, was onjuist.

Wat: Presentatie onttrekking reserve Sociaal domein
Waar: Tabel Programma 6, p. 56, Tabel Financiële recapitulatie, p. 84 + Overzicht van baten en lasten, p. 116
De reserve onttrekking reserve Sociaal domein voor het onderdeel BUIG (€ 1.468.000) is door een technische
fout in de presentatie in de tabel bij de baten terecht gekomen. Dit zou net als alle andere reserve mutaties los
te zien moeten zijn.
In de definitieve versie van de jaarstukken is dit aangepast, waardoor de baten zelf met € 1.468.000 afnemen
en als reservebaat voor € 1.468.000 is gepresenteerd. Dit heeft verder ook geen effect op het resultaat.

Wat: Presentatie resultaat 2016
Waar: Tabel Programma 9, p. 79 + Tabel Financiële recapitulatie, p. 84 + Overzicht van baten en lasten, p. 116
Door een technische fout is in de kolom ‘Realisatie 2016’ het resultaat over 2016 (€ 5.479.000) onder de lasten
terecht gekomen, terwijl dit los als resultaat (onderaan) in de tabel te zien moet zijn. Dit is immers het
resultaat van alle baten en lasten.
In de definitieve tabellen is het resultaat uit de lasten van Programma 9 gehaald en is nu los te zien onderaan
de tabel. Dit heeft verder ook geen consequenties voor de Jaarstukken of het resultaat in 2016.

Wat: Financiële kengetallen
Waar: Tabel kengetallen in Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing, p. 93
De kopjes in de tabel van kengetallen waren weggevallen, deze zijn weer toegevoegd. Daarnaast waren de
kengetallen voor 2017 nog niet aangepast ten opzichte van de wijzigingen vanuit het Sociaal domein. De juiste
cijfers waren al wel in het accountantsverslag opgenomen, maar nog niet in het boekwerk. De kengetallen
blijven in dezelfde categorieën.

