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Memo 

Aan: Raadsleden en fractieassistenten 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 9 juli 2015 

Kenmerk: 15ini01642 

Onderwerp: Wijzigingen in de jaarstukken 2014 naar aanleiding van de accountantscontrole  

 
 
Om een definitieve en goedkeurende  accountantsverklaring te krijgen  zijn er op voorspraak van de 
accountant nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Dat deze mogelijkheid bestond is  ook al 
aangekondigd in de begeleidende memo, kenmerk 15ini01134, die u naast de jaarstukken heeft 
ontvangen.  
 
Deze wijzigingen hebben geen invloed gehad op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat, de diverse 
(verlies) voorzieningen of ons eigen vermogen.  
 
Naast enkele taalkundige opmerkingen, kleine aanvullingen of  ingeslopen slordigheden, waarop u 
ons zelf ook al heeft gewezen, zijn onderstaande wijzigingen en aanvullingen opgenomen: 
 

• Op pagina 16 stond onderaan de tabellen van de voorraden een nadere verwijzing naar de 

paragraaf grondbeleid. Dit mag officieel niet en is derhalve verwijderd.  Ook diende de nieuwe 

verliesvoorziening herziening exploitaties  kort toegelicht te worden. Dit is alsnog gebeurd. 

 

• Sinds dit jaar is schatkistbankieren voor decentrale overheden verplicht. Op pagina 17 wordt 

de uitzetting de schatkist wel benoemd, maar hebben wij dat gezien het relatie kleine bedrag 

niet verder toegelicht. Dit was echter wel noodzakelijk op grond  van de BBV. Daarom is een 

apart kopje “schatkistbankieren” toegevoegd.   

 

• In het saldo van de openstaande crediteuren op pagina 26 zat ook voor € 84.932 aan 

creditfacturen. Creditfacturen worden gezien als vorderingen, daarom is het  saldo is 

overgeheveld naar de overige vorderingen op pagina 17. De benaming hebben we ook 

veranderd van “overige debiteuren” in “overige vorderingen debiteuren en crediteuren” . Dit 

heeft wel tot gevolg dat zowel debet als credit het totaal generaal van de totale balans met     

€ 84.932 is gestegen.  

 

• In hoofdstuk 7.7 wet normering bezoldiging topfunctionarissen op pagina 49 heeft een kleine 

bijstelling qua bedragen plaatsgevonden en is de kolom, de door de gemeente betaalde 

sociale verzekeringspremies er uit gehaald. Deze hoeft niet meer gepubliceerd te worden.  

 


