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GroenLinks heeft de volgende vragen bij de prognosebrief:  
 
Bij Programma 1 staat een voordeel vermeld van 1.700.000. Daaronder worden vermeld: 
- voordeel Wmo                        1.700.000 
- voordeel Jeugdhulpverlening    300.000  
- totaal voordeel                       2.000.000 
Er zouden dus kennelijk ook binnen Programma 1 nadelen moeten zijn opgetreden tot een totaal van 
300.000, om het geheel van voordelen en nadelen te laten kloppen met het totale voordeel van 1.700.000 
van Programma 1. Wat zijn die opgetreden nadelen die het verschil tussen het voordeel van Programma 1 
van 1.700.000 en het totale voordeel Wmo en Jeugdhulpverlening van 2.000.000 kunnen verklaren? 
  
Bij Programma 2 staat een voordeel vermeld van 556.000. Daaronder worden vermeld: 
- voordeel Algemene bijstand   405.000 
- voor Reïntegratie enz.            230.000 
- voordeel WSW                          73.000 
- totaal voordeel                        708.000 
Er zouden dus kennelijk ook binnen Programma 2 nadelen moeten zijn opgetreden tot een totaal van 
152.000, om het geheel van voordelen en nadelen te laten kloppen met het totale voordeel van 556.000 
van Programma 2. 
Wat zijn die opgetreden nadelen die het verschil tussen het voordeel van Programma 2 van 556.000 en 
het totale voordeel van Algemene bijstand, Reïntegratie enz. en WSW van 708.000 kunnen verklaren? 
 
Doel van de prognosebrief is om de raad tijdig en transparant te informeren over de verwachte uitkomst 
van de jaarrekening met toelichting op de belangrijkste posten die het resultaat bepalen. In de brief is 
onderstaande tabel opgenomen.  
-1- Het resultaat van programma 1 is € 2.084.000. Dit resultaat is voor een bedrag van € 2.000.000 
toegelicht. Er blijft daarmee nog een voordeel van € 84.000, welk bedrag in het totaal van de overige 
mutaties is opgenomen. 
-2- Het resultaat van programma 2 is € 395.000. In dit resultaat is een storting in de reserve 
opgenomen van € 271.000 (zie de voorlaatste kolom van de tabel). Dat betekent dat het saldo van baten 
en laten uitkomt op een bedrag van € 666.000. Dit saldo  is toegelicht  voor een totaal van € 708.000. 
Resteert een nadeel van € 42.000, welk bedrag in het totaal van de overige mutaties is opgenomen. 
 

 

Programma

bedragen x € 1.000

1 Zorg,Welzijn,Jeugd en Onderwijs 18.191 16.125 2.066 18 2.084

2 Werk en Inkomen 6.024 5.358 666 -271 395

3 Kunst, Cultuur en Sport 2.559 2.489 70 -4 66

4 Beheer openbare ruimte 7.309 6.007 1.302 -1.151 151

5 Ruimtelijk beleid 1.047 741 306 -108 198

6 Bestuur Burgerzaken & Veiligheid 12.522 12.131 391 119 510

7 Grondontwikkeling 3.332 -2.017 5.349 -5.344 5

Algemene Dekkingsmiddelen -43.247 -42.966 -281 -115 -396

Saldo vóór resultaatbestemming 7.737 -2.368 9.869 -6.856 3.013

Bedragen (+: voordeel; -: nadeel)
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