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Erratum najaarsrapportage 2012 
Bij het maken van de begrotingswijziging voor de najaarsrapportage 2012 is gebleken dat 
de cijfermatige opstelling op pagina 31 (par 12.4 Overzicht mutaties) niet overeen komt 
met de tekst op pagina 29. Het saldo is hierdoor f 100.000 nadelig beïnvloed. 
Zoals u in de tekst kunt lezen nemen de belastingopbrengsten toe met ê 124.000. Van 
deze meeropbrengst komt C 24.000 ten goede aan de budgettaire ruimte. De 
meeropbrengst van de afvalstoffenheffing ad C 50.000 zal afgerekend worden met de HVC 
en de meeropbrengst van de rioolheff ing (ad C 50.000) wordt gestort in de reserve 
riolering. 
In het overzicht zijn de laatst genoemde verplichtingen in mindering gebracht op de post 
onvoorzien. In het overzicht is echter rekening gehouden met de netto-meeropbrengst 
van C 24.000, dit had C 124.000 moeten zijn. Dit betekent dat het saldo van de mutaties 
C 100.000 voordeliger ui tkomt op C 561.000 (was f461.000). 

Bovenstaande leidt to t de volgende veranderingen in de najaarsrapportage 2012: 
Op pagina 7 en 32 wordt het resultaat verhoogd van C 461.000 naar f 561.000. 
In het overzicht op pagina 31, wordt de post belastingen verhoogd van ê 24.000 
naar C 124.000. 
Het overzicht op pagina 32 wordt eveneens aangepast (zie onderstaande tabel) 

Overzicht pagina 31 wordt : 
Financiering en dekkingsmiddelen 
omschrijving onvoorzien budgettaire totaal totaal saldo 

ruimte voordelig nadelig mutaties 

Belastingen 124.000 124.000 124.000 
Afrekening Afvalstoffenheffing 50.000- 50.000- 50.000-
Res. riolering 50.000- 50.000- 50.000-
Rentekosten 210.000 210.000 C 210.000 
Reserve nw inv. renovatie sportvelden 30.000 30.000 30.000 
Res. Grondbedrijf Watersch. 1st 10.000 '« 10.000 10.000 
Algemene uitkering 2011 juni circ. 45.600 45.600 45.600 
Algemeneuitkering 2011 sept. Circ 136.000 c 136.000 136.000 
Algemene uitkering 2012 sept.circ 162.000 

« 
162.000 162.000 

331.600 286.000 717.600 100.000- 617.600 

Résumé op pagina 32 wordt : 
omschrijving onvoorzien budgettaire totaal totaal saldo 

ruimte voordelig nadelig mutaties 

Saldo na raad 24 september 2012 5.287 54.199 

algemeen bestuur 8.000- 24.500- 35.500 68.000- 32.500-
openbare orde S veiligheid 3.000- 8.000 8.000 3.000 5.000 
verkeer, vervoer S waterstaat - - - - « -
economische zaken 44.982 - « 92.729 c 47.747- 44.982 
onderwijs - « 50.000 50.000 - ê 50.000 
Sport, cultuur en recreatie 30.000- 8.000- - 38.000- 38.000-
soc. voorzieningen 8i maatsch. werk 50.000 c 283.500- 430.000 c 663 500- 233.500-
volksgezondheid S milieu - 21.600- - 21.600- 21.600-
ruimtelijke ordening S volksh.vesting c 10.000- 120.000 130.000 20.000- 110.000 
financiering S dekkings middelen 331.600 c 286.000 717.600 100.000- 617.600 
totaal van de mutaties 375.582 126.400 1.463.829 961.847- 501.982 

Saldo na najaarsrapportage 380.869 180.599 


