Oplegger

Datum
Onderwerp

27 juni 2022
Oplegger Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2021
Wijzigingen ten opzichte van de versie zoals aangeboden voor Beeldvormende Raad van 31 mei 2022:


n.a.v. controle definitieve cijfers Sociaal Domein en Tozo
De fouten en onzekerheden naar aanleiding van de controle zijn verwerkt in de jaarstukken. De
wijzigingen betreffen concreet:
Paragraaf bedrijfsvoering, toegevoegd aan fouten:
Interne boekingen

€ 251.000

Bij het boeken van (vergunnings)leges die de gemeente aan
zichzelf oplegt is, volgens de accountant, niet een juiste
wijze van boeken gehanteerd. Het betreft 1 legesfactuur en
het heeft geen effect op het jaarrekeningresultaat.

Paragraaf bedrijfsvoering, toegevoegd aan onzekerheden:



Sociaal Domein (Regio
G&V)

€ 538.000

Doordat niet van alle zorgaanbieders controleverklaringen,
die zekerheid bieden over geleverde zorg zijn ontvangen,
betekent dit een onzekerheid.

Sociaal Domein (SVB)

€ 139.000

Onzekerheden over uitgaven pgb (persoonsgebonden
budget) die via de SVB lopen (Sociale Verzekeringsbank).
Volgt uit de controle van de accountant van de SVB.

SPUK

€ 82.000

De gemeente (Gooise Meren) is van mening dat
sportfondsen Gooise Meren btw plichtig is, dit is een
landelijk onderwerp waar de rechter nog een uitspraak over
moet doen. Mocht de belastingdienst het standpunt van de
gemeente niet overnemen dan hebben wij voor € 82.000
minder recht hebben op de sport uitkering (SPUK).

Accountantsverklaring
De definitieve accountantsverklaring is toegevoegd in de Jaarstukken 2021.
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Raadsvoorstel Jaarstukken 2021

Beslispunt 5 OUD:
5.

Ten laste van de daarvoor bestemde reserves een bedrag van € 1.164.852 over te hevelen naar
2022 en te bestemmen voor:
 Leefbaarheid € 123.936
 Energietransitie € 86.201
 Baggeren Singelgracht Muiden € 410.000
 Werken aan Werk € 125.008
 Maatschappelijk ondersteuningsfonds € 419.707 (restant na 1e en 2e tranche)

Beslispunt 5 NIEUW:
5.



Ten laste van de daarvoor bestemde reserves een bedrag van € 1.164.852 over te hevelen naar
2022 en te bestemmen voor:
 Leefbaarheid € 123.936
 Nog te bepalen bestemming € 86.201
 Baggeren Singelgracht Muiden € 410.000
 Werken aan Werk € 125.008
 Maatschappelijk ondersteuningsfonds € 419.707 (restant na 1e en 2e tranche)

Bijlage 2 Over te hevelen budgetten bij raadsvoorstel Jaarstukken 2021
 Punt 10 OUD
Energietransitie (€ 86.201)
In 2021 was de verwachting dat aan het eind van 2021 besluitvorming zou plaatsvinden over
het project Warmtenet Muiderberg (Go-NoGo). Het project heeft vertraging opgelopen en
loopt in 2022 door.
Van het in 2021 beschikbare budget ad. € 268.999 resteert € 86.201. Voorgesteld wordt om
deze middelen inclusief de dekking uit de algemene reserve over te hevelen naar 2022.
Punt 10 NIEUW
Energietransitie (€ 86.201)
In 2021 was de verwachting dat aan het eind van 2021 besluitvorming zou plaatsvinden over
het project Warmtenet Muiderberg (Go-NoGo). Het project heeft vertraging opgelopen en
loopt in 2022 door.
Van het in 2021 beschikbare budget ad. € 268.999 resteert € 86.201. Gelet op het bij de
Perspectiefnota 2022-2025 aangenomen amendement Verrekenen OOO budget
Energietransitie (A21-82) wordt voorgesteld om deze middelen inclusief de dekking uit de
algemene reserve over te hevelen naar 2022 en te besteden aan nader te bepalen ambities
zonder dekking.
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