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Onderwerp
Addendum Perspectiefnota 2021
Kennisnemen van
Het addendum op de Perspectiefnota 2021
Inleiding
Op een tweetal punten zijn er wijzigingen in de Perspectiefnota 2021. Deze hebben beide betrekking
op het onderdeel Financiële positie (pagina 10).
Kernboodschap
In de Perspectiefnota is op pagina 10 de financiële positie uiteengezet met betrekking tot de
exploitatie en de Algemene Reserve. Op een tweetal punten zijn er wijzigingen, namelijk:
1. In de tweede alinea staat: “Het overzicht laat zien dat we in 2021 een positief saldo hebben van 2,2
miljoen euro”.
Deze zin moet gewijzigd worden in: “Het overzicht laat zien dat we in 2021 een positief saldo
hebben van 3,0 miljoen euro”.
2. In het overzicht van de Algemene reserve is rekening gehouden met een verwachte storting aan de
Algemene Reserve van € 700.000 als gevolg van het jaarrekeningresultaat 2019. Na de
accountantscontrole blijkt dat deze storting afgerond € 20.000 is. Dit betekent dat het saldo van de
Vrij besteedbare reserve wijzigt. Het nieuwe overzicht ziet er als volgt uit:
Verloopoverzicht Algemene Reserve

Algemene reserve (31-12-2019)
Storting Enecogelden

Onttrekking nieuw beleid/restantkredieten Begroting 2020
Geplande onttrekking AR 2022

Totaal

2020
19.274.000
13.800.000
-4.422.000
-660.000
27.992.000

Mogelijke storting en onttrekkingen
Verwachte storting nav jaarrekeningresultaat 2019

Totaal

20.000
-1.000.000
3.000.000
-500.000
1.520.000

Totaal

29.512.000

Raadsvoorstel Kernenbeleid
Verwacht jaarrekeningresultaat 2020

Noodfonds Corona

Minimale Algemene Reserve gewogen risico's
Vrij besteedbare algemene reserve

8.000.000
21.512.000

30 juni 2020
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Het verloopoverzicht op pagina 15 Financiële samenvatting wijzigt ook als gevolg van de gewijzigde
storting n.a.v. het jaarrekeningresultaat 2019. Dit betekent dat na verwerking van de
harmonisatievoorstellen er geen 2.635.440 euro beschikbaar is maar 1.955.440 euro. Het nieuwe
overzicht ziet er als volgt uit:
Verloopoverzicht Algemene Reserve
Vrij besteedbare algemene reserve

Harmonisatievoostellen
Vrij besteedbaare Algemene Reserve

Consequenties
De overzichten op pagina 10 en 15 wijzigen.
Financiën
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Vervolg
Niet van toepassing
Bijlage(n)
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,

2020
21.512.000

-19.556.560
1.955.440

