
BIJLAGE 1 
 

 

Toelichting op de verschillen tussen de cijfers van de begroting 2018 ten opzichte van 2017 voor de 
producten Beheer gemeentelijke gebouwen en Ruimtelijke ontwikkeling 
 
In de onderstaande tabel worden de verschillen tussen de begroting 2017 en 2018 weergeven voor de 
producten Beheer gemeentelijke gebouwen en Ruimtelijke ontwikkeling  
De specificatie bestaat naast de regels uit de analyse voor programma 4 ook uit extra regels die in de analyse 
op programmaniveau door mutaties op de reserves worden geneutraliseerd en daarom niet zijn vermeld in de 
tabel op pagina 39. Tevens zijn in de specificatie op productniveau de mutaties op de onderdelen, Indexering, 
Personeel/Overhead en Kapitaallasten voor het desbetreffende product opgenomen. Deze zijn in de tabel op 
pagina 39 getotaliseerd op programmaniveau. 

 

Product Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Verschil 

Lasten Beheer gemeentelijke gebouwen 6.894.601 4.924.964  

Baten Beheer gemeentelijke gebouwen -3.623.203 -3.294.703  

Saldo 3.271.398 1.630.261 -1.641.137 

In 2017 is € 330.000 onttrokken uit de Voorziening groot 

onderhoud Zwembad (Zandzee ) ten gunste van de 

Algemene Reserve. 

 N 330.000 

In 2017 is storting gedaan in de voorziening onderhoud 

Zandzee 

 V 1.349.000 

In 2017 is budget voor groot onderhoud Jan Lighthart 

Centrum beschikbaar gesteld. 

 V 671.000 

Mutaties voor dit product op de posten Indexering, 

Personeel/Overhead en Kapitaallasten  

 N 49.000 

Totaal Beheer gemeentelijke gebouwen  V 1.641.000 

Lasten Ruimtelijke ontwikkeling 4.352.562 1.885.996  

Baten Ruimtelijke ontwikkeling -2.578.911 -898.633  

Saldo 1.773.651 987.363 -786.288 

In 2017 is budget toegekend voor het maken van 

prestatieafspraken met de in de gemeente Gooise Meren 

actieve corporaties. 

 V 50.000 

Er is voor beleidsharmonisatie budget overgeboekt van 2016 

naar 2017. 

 V 114.000 

In 2017 is de boekwaarde van de eerste tranche 

schootsvelden na overdracht afgeboekt. 

 V 480.000 

De rentecomponent uit de VOK de Krijgsman is in 2017 op 

programma 9 begroot. 

 N 460.000 

In 2017 is een voorziening voor groenbeheer LNC ingesteld.  V 254.000 

De kapitaallasten van investeringen in het kader van het 

Centrummanagement zijn in mindering gebracht op het 

budget voor Centrummanagement. 

 V 30.000 

In 2017 is onderzoek gedaan tot gemeenschappelijke 

aankoop Crailo. 

 V 210.000 

Mutatie op de grondexploitatie die wordt geneutraliseerd 

door mutatie op de reserve grondexploitatie (onderdeel van 

de regel  toevoegingen reserves op pagina 38 

 V 363.000 

Mutaties voor dit product op de posten Indexering, 

Personeel/Overhead en Kapitaallasten  

 N 255.000 

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling  V 786.000 
V/N = voordeel/nadeel 


