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INLEIDING 





Inleiding 

Algemeen 
Voor u liggen de jaarstukken die zijn opgesteld conform de verplichtingen uit het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV). 

Op grond van artikel 24 BBV bestaan de jaarstukken uit een: 

• Programmaverslag met de programmaverantwoording en de paragrafen en een 
• Jaarrekening met de balans met toelichting en de productenreaiisatie. 

De In deze jaarrekening opgenomen balans met uitgebreide toelichting voldoet aan de 
verplichtingen uit de BBV. 





Balans met toelichting 



Balans per 31 december 2014 

(bedragen x C 1.000, = ) 
ACTIVA 

3 l -dec -14 31-dec-13 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

23.458 22.517 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

-

23.458 

-

22.517 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

23.458 22.517 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

4.368 8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

-

4.368 

-

8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

16.334 

4.368 

15.768 

8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

6.657 

4.368 

6.447 

8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

4.368 8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

467 

4.368 

302 

8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

4.368 8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

4.368 8.451 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

34 34 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

- -

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

301 3.903 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

- -

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

- -

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

3.018 3.550 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

- -

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.015 964 

Vaste activa 

Immateriële vaste activa 
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 

en het saldo van agio en disagio 
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 

Materiële vaste activa 
- Investeringen met een economisch nut 

- gronden uitgegeven in erfpacht 
- investeringen met een economisch nut 
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing 

kan worden geheven) 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa 
- Kapitaalverstrekkingen aan: 

- deelnemingen 
- gemeenschappeli jke regelingen 
- overige verbonden partijen 

- Leningen aan: 
- woningbouwcorporaties 
- deelnemingen 
- overige verbonden partijen 

- Overige langlopende leningen u/g 
- Overige uitzettingen met een rentetypische 

looptijd van één jaar of langer 
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Totaal vaste activa 27.826 30.968 
Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

9.741 7.279 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

11.189 14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

1.284 

11.189 

1,072 

14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

2.162 

11.189 

2.323 

14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

11.189 

-

14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

6.285 

11.189 

3.876 

14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

10 

11.189 

8 

14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

-

11.189 

-

14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

11.189 14.057 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

172 312 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

1.979 

172 

1.793 

312 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

-

172 

10,000 

312 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

46 

172 

45 

312 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

1.968 

172 

2.218 

312 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

7.196 

172 

-

312 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

172 312 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

16 

72 S 

12 

582 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

156 

72 S 

300 

582 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

72 S 582 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 

210 62 

Vlottende activa 

Voorraden 
- Grond- en hulpstoffen: 

- gronden in voorraad 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 
- Gereed product en handelsgoederen 
- Vooruitbetalingen 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Verstrekte kasgeldleningen 
- Rekening-courantverhoudingen met niet 

financiële instellingen 
- Overige vorderingen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Liquide middelen 
- Kassaldi 
- Bank- en girosaldi 

Overiopende activa 
- vooruitbetaalde bedragen 
- nog te ontvangen bedragen 518 520 
Totaal vlottende activa 21.830 22.230 

Totaal-generaal 49.656 53.198 
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Balans per 31 december 2014 

(bedragen x € 1.000, = ) 
PASSIVA 

31-dec-14 31-dec-13 

Vaste passiva 

Eigen vermogen 
- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserve 

- voor egalisatie van tarieven 
- overige bestemmingsreserves 
Nog te bestemmen resultaat 

Voorzieningen 
- Voorzieningen voor verplichtingen, veriiezen, 

risico's 
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 

- Door derden beklemde middelen met een 
specifieke aanwendingsrichting 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer 
- Obligatieleningen 
- Onderhandse leningen van: 

- binnenlandse pensioenfondsen en verzeke
ringsinstellingen 

- binnenlandse banken en overige financiële 
instellingen 

- Binnenlandse bedrijven 
- Openbare lichamen 
- Overige binnenlandse sectoren 
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, 

bedrijven en overige sectoren 
- Door derden belegde gelden 

Waarborgsommen 

27.559 

7.490 
704 

6.476 

2.303 

301 

35.753 40.673 
27.278 

11,915 
1.480 

8.779 4.421 
2.106 

2.315 

301 3.229 

3.229 

Totaal vaste passiva 44.833 48.323 

Vlottende passiva 

Netto vlottende schulden met een rente 
typische looptijd korter dan één jaar 
- Kasgeldleningen 
- Bank- en girosaldi 
- Overige schulden 

Overiopende passiva 
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die 

in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 
Van EU,Rijk en provincie ontvangen voorschotbedragen voor 
specifieke uitkeringen, die dienen ter dekking van lasten van 
volgende begrotingsjaren 
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van de 
volgende begrotingsjaren komen 

Totaal vlottende passiva 

2.131 2.278 

2.131 2.278 

2.692 2.597 
1.305 

1.387 

1.406 

1.191 

4.823 4.875 

Totaal-generaal 49.656 53.198 

Gewaarborgde geldleningen 
Garantstellingen 

19.521 
1.121 

22.563 
1.252 
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Algemeen 

V\/aarderinqsqrondslaqen: 
Bij de toepassing van de waardering- en afschrijvingsmethoden wordt het zogenaamde 
toerekeningsbeginsel in acht genomen. Dit houdt in dat uitgegaan is van de volgende 
beginselen: 

Voorzichtigheidsbeginsel. 
Bij de waardering is voorzichtigheid in acht genomen. Verliezen zijn genomen, 
zodra zij zich voordeden. 
Realisatiebeginsel. 
Slechts op balansdatum gerealiseerde resultaten zijn als zodanig verantwoord. 
Vergelijkingsbeginsel (ook wel "matching" genoemd). 
Dit beginsel houdt in dat het resultaat over een bepaalde periode tot stand 
komt door confrontatie van de kosten en de opbrengsten van een activiteit 
in die periode. Met andere woorden: de kosten worden c.q. zijn opgenomen 
in dezelfde periode als de opbrengsten verantwoord zijn. 

De activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardlgingsprijs, 
wat het volgende concreet inhoudt: 

De vaste activa (waaronder de immateriële, materiële en financiële vaste activa) 
zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met ontvangen bijdragen, 
onttrekkingen aan reserves en afschrijvingen. 
De deelnemingen - voor zover geactiveerd - zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden. 
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (= inkoopprijs). 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden. 

Voor nadere informatie over de vaste activa wordt verwezen naar het overzicht van 
geactiveerde kapitaaluitgaven. De hierin opgenomen afschrijvingen zijn op lineaire basis 
berekend, behoudens die gevallen waar aangegeven is dat de berekening anders is 
(i.e. annuïtair). Ook zijn in dit overzicht de looptijden, waarop de afschrijvingen gebaseerd 
zijn, opgenomen. 

Waarderingsgrondslagen grondbedrijf: 
De (nog) niet in bouwexploitatie qenomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische 
uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven netto exploitatiekosten waaronder de 
rentekosten. Voorzover de boekwaarde de actuele waarde per plangebied overschrijdt 
wordt voor dit verschil op de balansdatum een reserve waardevermindering gronden 
gevormd ten laste van de algemene bedrijfsreserve. 

De voorraad onderhanden werk betreft gronden in exploitatie. 
De boekwaarde van deze gronden met kostprijsberekening is gelijk aan de historische 
uitgaafprijzen, c.q. verreken- en/of actuele prijzen, inclusief de toegerekende rente onder 
aftrek van de ontvangen bedragen wegens grondverkopen en andere ontvangen bijdragen. 
Deze boekwaarde correspondeert met de voorraad te verkopen gronden (tegen verwachte 
verkoopwaarde) verminderd met de nog uit te geven bedragen (die zijn ontleend aan de 
meest recente kostprijsberekeningen c.q. nacalculaties) en de voorlopige resultaten. 
Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel worden de financiële effecten bij het in 
uitvoering nemen van een verliesgevend complex direct inzichtelijk gemaakt. 
Bij administratieve afwikkeling van de complexen worden de gerealiseerde resultaten via 
de rekening van baten en lasten aan de algemene bedrijfsreserve toegevoegd c.q. aan 
deze reserve onttrokken. 
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De overige balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarden. Ook voor 
de verantwoording in de rekening van baten en lasten is de nominale waarde 
waarde als grondslag gehanteerd. De onderhanden werken zijn in de 
overzichten bouwgronden complexgewijs verbijzonderd. 

Inbrenq van eiqendommen in de bouwgrondexploitatie 
Voor de inbreng van eigendommen gelden de volgende regels: 

• de eigendommen worden Ingebracht tegen de geschatte - door 
de raad vast te stellen - waarde behoudens het bepaalde onder 
sub b en c; 

• onroerende zaken, welke op het tijdstip van inbreng nog niet 
langer dan zes maanden eigendom der gemeente zijn, worden 
ingebracht tegen de kostprijs; 

• in afwijking van hetgeen onder sub b is bepaald, kan de 
gemeenteraad in bijzondere gevallen de waarde van inbreng 
bepalen op een bedrag, lager dan de kostende prijs. 

Waardering van de eigendommen 
De boekwaarde van nog niet in bouwexploitatie genomen gronden wordt 
jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan 
de actuele waarde dan wordt ter hoogte van dit verschil ten laste van de 
algemene reserve een "reserve waardevermindering gronden" ingesteld. 

grondslagen voor de bepaling van het resultaat: 
Voor zover mogelijk zijn alle kosten en opbrengsten rechtstreeks tegen de 
nominale waarde c.q. verrekenprijs aan de diverse complexen toegerekend. 
De kosten van algemeen beheer zijn op basis van omzetten/activiteiten 
aan de exploitaties toegerekend. 
In de jaarrekening zijn de gecalculeerde resultaten van de in exploitatie 
genomen gronden opgenomen. De planresultaten komen tot uitdrukking 
zodra het complex financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Tussentijdse 
winstneming (gedeelte winst wordt uitgeboekt) gebeurt met inachtneming 
van het voorzichtigheidsprincipe. 

risicoparagraaf: 
De calculaties zijn bijgestuurd en in overeenstemming gebracht met de 
actuele situatie, inzichten en prognoses. Daarbij is rekening gehouden met 
de huidige gronduitgifteprijzen. De aangepaste calculaties zijn in de 
jaarrekening opgenomen. 
Met name niet voorziene kosten ten behoeve van bodemsaneringen 
beïnvloeden de resultaten negatief. Voor het overige wordt verwezen 
naar het hierna opgenomen onderdeel "gronden". 
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Toel icht ing waarder ing en afschri jv ing vaste act iva 

In de raad van 5 juli 2010 is de financiële verordening van de gemeente Asten vastgesteld. 

Deze verordening treedt in werking per 1 augustus 2010 met dien verstande dat de 
begroting, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden en de 
daarbij behorende toelichtingen met ingang van de begroting voor het begrotingsjaar 
2011 voldoen aan de bepalingen van deze verordening. 
Nieuwe investeringen die nog niet door de raad zijn vastgesteld worden vanaf 1 
augustus 2010 conform Notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa 
gewaardeerd en afgeschreven. 

De waardering en afschrijving van vaste activa is geregeld in nota vaste activa 2010. In bijlage 
1 zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen. 

BIJLAGE 1 

Afschrijvingstabel behorende bij de nota vaste activa 
De in de tabel opgesomde afschrijvingstermijn zijn maximale termijnen. Een kortere 
afschrijvingstermijn Is mogelijk in verband met werkelijke economische of technische 
levensduur. 

Omschrijving afschrijving 
Maximaal 

1 Immater ië le vaste activa 
Immateriële vaste activa (in principe niet activerenj) 
Kosten onderzoek en ontwikkeling Looptijd vast actief 
Kosten sluiten van geldleningen Looptijd 

lening 

2 Materiële vaste activa 
a. Gronden en terreinen Geen 

afschrijvincj 

b. Woonruimten 
Nieuwbouw 40 
Aanbouw 25 jaar (of langer afhankelijk van hoofdbestanddeel) 25 

Renovatie en restauratie 25 
Aankoop bestaande cjebouwen Variabel 
Semi-permanente gebouwen 15 

c. Bedrijfsgebouwen 
Nieuwbouw 40 
Aanbouw 25 jaar (of langer afhankelijk van hoofdbestanddeel) 25 

Renovatie en restauratie 25 
Aankoop bestaande gebouwen Variabel 
Semi-permanente gebouwen 15 

d. Grond - weg- en waterbouwkundige werken 
Vrijvervalriolering 50 
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Omschrijving afschrijving 
Maximaal 

Persleidingen, drukriolering 40 
Rioolgemalen, drukrioolgemalen, randvoorzienmgen 30 
Drainage leidingen 25 
Aanleg/reconstructie wegen, fiets- en voetpaden, 
parkeervoorzieningen 

25 

Aanleg/reconstructie plantsoenen, parken speelterreinen 25 
Sportvelden 25 
Kunstgrasveld 15 
Overstorten 5 

e. Vervoermiddelen 
Brandweer hulpverleningswagen/ tankautospuit 15 
Overige vervoermiddelen 8 

f. Machines, apparaten en installaties 
Aanleg/vervanging openbare verlichting 20 
Machines, apparatuur technische installaties 15 
Hulpverlening- en brandbestrijdingsmaterialen 10 

9- Overige materiële vaste activa 
Speeltoestellen, sporttoestellen en sportmaterialen 10 
Inrichting gebouw, onder andere meubilair, inventaris etc. 10 
Overige materiële vaste activa 10 
Hard- en software 5 

4 Financiële vaste activa 

Financiële vaste activa variabel 
Bijdrage in activa van derden Afhankelijk van actief 
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Toelichting op de balans 31 december 2014 

(bedragen x € 1.000, = ) 

Activa 

Vaste activa 

In 2014 waren er geen immateriële vaste activa aanwezig. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

Boekw. 
31-12-14 

Boekw. 
31-12-13 

In erfpacht uitgegeven gronden 
- investeringen met een economisch nut 16.334 
- investeringen met een economisch nut 

(waarvoor heffing kan worden geheven) (riool) 6.657 
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 

een maatschappelijk nut (openbare verlichting) 467 

Totaal 23.458 

15.768 

6.447 

302 

22.517 

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

Boekwaarde ultimo 31-12-14 31-12-13 
Gronden en terreinen 917 918 
Bedrijfsgebouwen 12.794 12.260 
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 689 761 
Grond-, weg- en waterbouw (waarvoor heffing mogelijk is) 6.657 6.447 
Vervoermiddelen 140 186 
Machines, apparaten en installaties 192 167 
Overige materiële vaste activa 1.425 1.287 

waarvan inv. in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 467 302 
Woonruimten 177 189 

23.458 22.517 

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige 
investeringen met economisch nut weer: 

Boekw. Investe- Desinves- Afschrij Bijdragen Boekw. 

31-12-13 ringen teringen vingen van derden 31-12-14 

Gronden en terreinen 918 - 1 917 

Gebouwen 12.260 1.313 604 175 12.794 

Grond- , weg- en waterbouw -
kundige werken 761 4 /4 2 689 

Investering ec nut met heffing 6.447 472 2 260 6.657 

Vervoermiddelen 186 - 46 - 140 

Machines, apparaten en -
instailaties 167 54 29 - 192 

Overige materiële vaste activa 1.287 784 276 370 1.425 

Investering openb. Ruimte 302 175 10 467 

Woonruimten 1S9 - 12 - 177 

Totaal 22.517 2.802 2 1.312 547 23.458 

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd 
zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens 
duurzame waardeverminderingen. 

In 2014 waren er investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut het betreft 
openbare verlichting. Afschrijving is conform verordening 20 jaar. 
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De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. 

Beschikbaar Werkelijk besteed Cumulatief ten 
gesteld krediet in 2014 laste van krediet 

Nieuwbouw accommodatie NWC soo.ooo soo.ooo soo.ooo 
Bouwkundige aanpassing werf 305.000 272.716 288.404 
Vervanging riool Molenakkers/'t Hoogvelt 908.000 246.080 894.678 

Totaal 2.013.000 1.318.796 1.983.082 
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Financiële vaste activa 

(bedragen x C 1.000, = ) 

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2014 wordt in onderstaand 
overzicht weergegeven. 

Kapitaalverstrekkingen aan; 
deelnemingen 
gemeenschappelijke regelingen 
overige verbonden partijen 
Leningen aan: 
woningbouwcorporaties 
deelnemingen 
overige verbonden partijen 
Overige langlopende leningen 
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 
Bijdragen activa in eigendom van derden 

Totaal 

Boekw. Investe-
31-12-13 ringen 

34 

3.903 

3.550 

964 

Afschrij- Voorzie- 
vingen/ ning  
aflossingen deposito 

100 

60 

3.602 

632 

9 

Boekw. 
31-12-14 

34 

301 

3.018  

1.015 

8.451 160 4.243 4.368 

In 2014 zijn er geen vaste activa waarvan afstoting overwogen wordt. 

20 



Vlottende activa 

Voorraden 
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: 
- gronden in voorraad 
- voorziening gronden 
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 
- voorziening gronden 
- overige grond- en hulpstoffen 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 
- voorziening gronden 
Gereed product en handelsgoederen 
Vooruitbetalingen 

2014 2013 

1.284 1.072 
0 0 

2.162 2.323 
0 0 
0 0 

3.446 3.395 

6.285 3.876 
0 0 

10 8 
0 0 

6.295 3.884 

Van de overige grond- en hulpstoffen kan volgende overzicht worden gegeven: 

Boekw. Investe Pesinves- Naar gron- Van w ins t / Boekw. Voorziening Boekw. 

31-12-13 ringen teringen den alg. NIEGG Verlies 31-12-14 Verl ieslatend 31-12-14 

dienst uitname compex 

G r o n d e n in v o o r r a a d : 

Loverbosch voorraad N1801 N343 0 293 0 0 0 0 293 0 293 

G260 Ostade C 169 0 0 0 0 0 169 0 169 

G732 Garagebedri j f van Mierlo 147 0 0 0 0 0 147 0 147 

G737 Heusden Oost glastuinbouw 485 0 0 0 0 81 404 0 404 

G738 Heusden Oost agrarisch 2 71 0 0 ü 0 0 271 0 271 

Totaal 1.072 293 0 0 0 81 1.284 0 1.284 

Van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) kan het volgende overzicht worden gegeven: 

Boel<w. Investe Bijdrage Naar gron- Winst/ Boekw. Voorziening Boekw. prijs per 

31-12-13 ringen derden den in ex Verlies 31-12-14 Verl ieslatend 31-12-14 m2 

ploitatie uitname compex 

N i e t in e x p l g e n o m e n g r o n d e n : 

G210 Loverbosch oostzijde fase Ibcd 1.459 134 -293 0 0 1.300 0 1.300 39,44 

G736 Heusden Oost fase 2,3 545 20 0 0 -20 545 0 545 22,23 

G740 Ondergrond Unitas 319 25 -27 0 0 317 0 317 170,90 

Totaal 2.323 179 -320 0 -20 2.162 0 2.162 
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Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan het volgende overzicht worden gegeven: 

Boekw. Uit niet In Investe Desinves Winst/verI herclas- Boekw. Voorziening Boekw. 

31-12-13 exploitatie ringen tering uitname sificatie 31-12-14 Verlieslatend 31-12-14 

genomen compex 

bouwgrond 

Grondexploitatie: 
G206 Loverb. 4 inbr. gemeentewerf -20 0 1 0 0 0 -19 0 -19 

G209 Loverbosch oostzijde toekomst l a 319 0 608 -594 0 0 333 0 333 

G320 Hoek Burg. Wijnenstr. (markt) -65 0 8 -18 55 0 -20 0 -20 

G401 Centrumplan (omg. Midasterrein) 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 

G440 Mavo-terrein herinrichting -55 0 3 0 0 0 -52 0 -52 

G725 Heusden Oost fase 1 1.976 0 669 0 0 0 2.645 0 2.645 

G730 Heusden Antoniusstraat 't Hoekske -15 0 10 0 0 0 -5 0 -5 

G821 Ommel Kluisstraat -168 0 -5 0 73 0 -100 0 -100 

G822 Ommel MFA 2 1 0 0 -3 0 II 0 0 

Woningen 1,974 1 1.295 -612 124 0 2,782 0 2.782 

G150 De Stegen 1,902 0 1,601 0 0 0 3.503 0 3,503 

Bedrijventerreinen 1,902 0 1.601 0 0 0 3,503 0 3.503 

0 

Totaal 3,876 1 2,896 -612 124 0 6.285 (.1 6.285 

Totaal grondbedrijf 9.731 

Hieronder worden de nog te maken kosten, opbrengsten en het resultaat per exploitatie aangegeven. 
Deze kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties (maart 2015). 
Wanneer een exploitatie negatief wordt zal dit worden gecorrigeerd in de boekwaarde of er wordt een 
voorziening gevormd. 

nog te nog te 
maken realiseren 
kosten opbrengsten 

geraamd 

resultaat 

G206 Loverb, 4 inbr. gemeentewerf 19 0 0 

G209 Loverbosch oostzijde toekomst l a 1.782 -3.965 -1.850 

G320 Hoek Burg. Wijnenstr. (markt) 20 0 

G401 Centrumplan (omg. Midasterrein) 0 0 

G440 Mavo-terrein herinrichting 52 0 

G725 Heusden Oost fase 1 2.402 -5.057 -10 

G730 Heusden Antoniusstraat 't Hoekske 5 0 

G821 Ommel Kluisstraat 100 0 

G822 Ommel MFA 0 0 

G150 De Stegen 7.166 -10.353 -405 
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Uitzettingen korter dan één jaar 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder 
kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

Soort vordering 

Vorderingen op open
bare lichamen 
Verstrekte kasgeldleningen 
Rekening-courantverhou
dingen met niet financiële 
instellingen 
Overige vorderingen 
Uitzettingen in 's Rijks schatkist 

Totaal 

Saldo 31-12-14 

1.979 

46 
1.968 
7.196 

Voorziening 
oninbaarheid 

Saldo 31-12-13 

1.793 
10.000 

472 
46 

2.218 

11.189 472 14.057 

Liquide middelen 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: 

2014 

Kassaldi 
Banksaldi 
Girosaldi 

16 
156 

172 

2013 

12 
300 

312 

Overiopende activa 

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: 

Vooruitbetaalde bedragen 
Nog te ontvangen bedragen 

2014 

210 
518 

728 

2013 

62 
520 

582 
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Passiva 

(bedragen x € 1.000, = ) 

Eigen Vermogen 

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: 

31-12-14 31-12-13 

Algemene reserve 
Bestem m i n gsreserves: 
- voor egalisatie van tarieven 
- overige bestemmingsreserves 
Resultaat na bestemming 

Totaal 

27.559 

7.490  
704 

35.753 

27.278 

11.915  
1.480 

40.673 

Het verloop in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. 

Reserves Saldo Toe-
31-12-13 voeging 

Onttrek
king 

Bestemming 
resultaat 
2013 

Vermin
dering 
ter dekking 
van af
schrijvingen 

Saldo 
31-12-14 

Personeelskosten 
I e> A 
Informatie- en computertechnologie 
Wegen, straten, pleinen en parkeren 
Verkeer uitvoering VCP 
Overige volkshuisvesting verkoop HNG 
Bouwgrondexploitatie grondbedrijf 
Centrumvisie 
Onderwijshuisvestiging VO 
Klimaatproject scholen 
Renovatie de Schop 
Ondo/Dos uitbreiding 
NWC Nieuwbouw 
Kunstgrasveld Olympia Boys 
Egalisatie Riool 
Afvalstoffenheffing 
Museum 
Sociaal Domein 
Algemene baten en lasten 
Deposito Landsbanki 
Frictie speed besparen 
Totaal 
Resultaat na bestemming 

1 14 
594 
205 

1.427 
96 

391 
2.241 
1.270 

27 
56 

1.615 
282 
800 

24 
4.039 

498 
384 

25.037 
93 

17 

671 
1 

17 
280 

3 
76 

14 

24 
663 
442-

304 

129 

521 

73 
125 
487 

4 
309 

17 

4.039 
498 

41 
9 

912 
93 

1.480-

114 
482 
205 

1.577 
97 

335 
2,396 

783 
27 
55 

1,382 
279 
800 

29 

367 
654 

25.163 

304 
39.193  

1.4S0 

4O.b7.3 

1.633 7.257 35.049 
704 

35.753 

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de 
bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. 
Het resultaat 2013 bedroeg € 1.480.204,03. Het resultaat is ten gunste van de reserve eenmalige 
bestedingen gebracht. 
Vanuit de reserve eenmalige bestedingen is een budget van € 153.047,00 overgeheveld naar 
2014. Het daadwerkelijke voordeel ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen is 
hiermee € 1.327.157,03. 
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Naam reserve 
Soor t 

reserve 
(functie) 

Loopti jd 
Saldo 

01-01-14 

Vermeerder ingen 
bi jboeken 

inf iat ierente 
1,50% 
reken
rente 

3 , 7 5 % 

toevoegingen 
t.l.v. 

exploi tat ie / 
reserves 

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 

K o s t e n p l a a t s p e r s o n e e l 

Reserve personeelskosten 
Doe l : het opvangen van incidenteel hogere dan geraamde personeels
lasten. 

K o s t e n p l a a t s a u t o m a t i s e r i n g 

Reserve I & A 2007 
Doel : bes temmingsreserve ter afdekking van de kapitaal lasten die betrekking 
hebben op het I & A plan 2007. De rekenrente wordt aan deze reserve toegevoegd. 

Reserve I & A 2008 
Doel : bes temmingsreserve ter afdekking van de kapitaal lasten die betrekking 
hebben op het I & A plan 2008. De rekenrente woröt aan deze reserve toegevoegd. 

Reserve informatie- en computertg(;hnQlOQi6 
Doel : het opvangen van incidenteel hoger dan geraamde ICT lasten. 

Programma 3: Verkeer en Vervoer 

Product 210.1 Wegen, straten, pleinen en partceren 

Reserve weoen. straten en pleinen 
Doel : uit deze reserve wforden de lasten van beheer en onderhoud wegen gedekt. 

productnr. 211.1 Verl<eer 

Reserve ui tvoering VCP 
Doe l : uit deze reserve worden de VCP-maat rege len gedekt {2e fase V C P ) . 
Het betreft een groot aanta l eenmal ige verkeersmaatregelen die in een 
penode van 5 jaar gereal iseerd moeten worden. 

Programma 4: Economie en Recreatie 

Product 550.1 Bossen en natuurgebieden 

Reserve groenfonds 
Doe l : reserve wordt ingezet voor behoud landschappel i jke e lementen, verbeter ing 
kwaliteit landschap en nieuwe landschappel i jke e lementen op part icul iere grond 
Stort ing is C 2,= per m2 verkochte grond (opgenomen in bouwgrondexploi tat ie) 

Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volltshuisvesting 

Product 822.1 Overig volkshuisvesting (o.a. vergunningverlening] 

Reserve verkoop HNG 
Doel : deze reserve is gevormd om de uitkering HNG ten gunste van de 
exploitat ie te brengen. 

Product 830.2 Bouwgrondexploitatie 

Algemene reserve arondbedr i i f 
Doe l : deze reserve is o m toekomst ige risico's binnen het grondbedri j f af te 
dekken . De hoogte is bepaald o.b.v, de provinciale norm ( j aa rgemidde lde van 
verkoopopbrengsten van 10 jaren afgelopen 5 jaar en komende 5 jaar) . 

Reserve centrumvis ie 
Doe l : de real isat ie van het centrumplan loopt via de reserve cent rumvis ie . De reserve 
is ter dekk ing van de pro jecten: Midasterre in, Cent rumvis ie en G V V P maatregelen in het 
cen t rum. 

Bestemmings
reserve 
( twsteding) 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

Bes temmings 
reserve 
(besteding) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

A lgemene 
reserve 
grondbedri j f 
(buffer) 

Bes temmings 
reserve 
(besteding) 

2007 t /m 
einde 
afschr i jv ing 

2008 t /m 
einde 

afschr i jv ing 

cont inue 

JR 2008 tot 
actual isat ie 
onderhouds-
planning 

113.634,13 

346.686,94 

246.950,15 

204.292,12 

1.427.384,18 

95.880,07 

0,88 

391.327,78 

2.241.275,38 

1.270.262,28 

13.000,76 

9.260,63 

1.438,20 

-5 .000 ,00 

16 .631,43 
vast percentage 

van 4 , 2 5 % 

195.207,50 



\'e! n-ii'icei mneii 1 
onttrekkingen Bestemming 

resultaat 
2014 

Saldo 
31-12-14 

Gewenste/ 
maximale 

hoogte 

Toelichting op geplande stortingen en onttrekkingen 

0,00 113.634,13 n.v.t. 

56.287,80 298,399,90 n,v.t. De onttrekkingen zijn gelijk aan de m de staat van activa 
opgenomen kapitaallasten 

72.851,76 183,359,02 n.v.t. De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa 
opgenomen kapitaallasten 

204,292,12 n.v.t. n.v.t, 

521,928,38 

0,00 

1.576.509,80 

97,318,27 

geen duidelijk/concreet doel dus geen rentetoevoeging 

0,00 - n.v.t. geen duidelijk/concreet doel dus geen rentetoevoeging 

72,535,00 335,424,21 n.v.t De reserve is gekoppeld aan de in de staat van activa opgenomen 
opbrengst verkoop HNG. Conform nota reserves en voorzieningen 
moet rekenrente toegepast worden. Dit wordt gecorrigeerd bij 
voorjaarsberap 2010. 

124,835,94 2.395.694,77 n.v.t. 

487.602,30 782,659,98 n,v.t. geen duidelijk/concreet doel dus geen rentetoevoeging 
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P r o g f m m a 6 : 3euQCl e n O n d e r w i j s 

P r o d u c t 4 2 2 . 1 O n d e r w i j s i i u i s v e s t i n g 

Reserve voortgezet onderwi is 
Doe l : uit deze reserve worden de lasten van aanpassingen aan bui tenkant van 
schoolgebouwen voor het voor tgezet onderwi js gedekt . 

Reserve k l imaatproiekt scholen 
Doe l : deze reserve is gevormd o m de kapi taal lasten van het k l imaatproject energie
zuinige scholen af te dekken . De hoogte van de reserve is geli jk aan de totale kapi taal-
tasten. De rente conform annuïte i t wordt aan de reserve toegevoegd. 

P r o g r a m m a 7 : S p o r t e n C u l t u u r 

P r o d u c t 5 3 0 . 1 S p o r t 

Reserve renovat ie de Schop 
Doe l : deze reserve is gevormd om de kapi taal lasten van renovatie de Schop af te 
dekken . De hoogte van de reserve is geli jk aan de totale kapi taal lasten. 
De rente conform annuïtei t wordt aan de reserve toegevoegd. 

Reserve n ieuwbouw/u i tbre id ing O N D O / D Q S 
Doe l : deze reserve is gevormd om de kapi taal lasten van de nieuwbouw kleedlokalen 
O N D O / D O S af te dekken . De hoogte van de reserve is geli jk aan de totale kapi taal lasten. 
De rente conform annuïtei t wordt aan de reserve toegevoegd. 

Rese ive ineuwDouw accommoda i ie NWC 
Doe l : deze reserve is gevormd om de kapitaal lasten van de nieuwbouw accommodat ie 
NWC af te dekken , De hoogte van de reserve is gelijk aan de totale kapi taal lasten. 
De rente conform annuïtei t wordt aan de reserve toegevoegd. 

Reserve kunstorasveld Olympia Bovs 
Doe l : deze reserve is gevormd ter dekk ing voor vervanging van de toplaag. De 
gemeente zal een bedrag bi jdragen van max imaa l C 90 .000 ,00 . 

P r o d u c t 5 4 0 . 1 C u l t u u r 

Reserve museum ( vern ieuwbouw ) 
Doe l : reserver ing t.b.v. n ieuwbouw museum 

Programma 8: Milieu en Reiniging 

P r o d u c t 7 2 1 . 1 A f v a l v e r w i j d e r i n g e n - v e r w e r k i n g 

Egalisatie reserve afvalstof fenheff ing ( infiatierente ) 
Doel : eventuele meer- minderopbrengsten afvalstoffenheff ing t.o.v. de 
kosten worden gestort of ont t rokken en worden het jaar daarop verrekend 
met de afvalstof fenheff ing. Op deze wi jze wordt ui tvoering gegeven aan het 
ui tgangspunt dat de afvalstof fenheff ing 1 0 0 % kostendekkend moet z i jn. 

P r o d u c t 7 2 2 . 1 R i o l e r i n g e n w a t e r z u i v e r i n g 

Reserve nolermg ( inf iat ierente ) 
Doel : het egal iseren van kosten en opbrengsten van r iolering. 
Bij raadsbeslui t 18 -12 -2012 Gemeente l i jk Rioleringsplan 

Dekkmosreserve nolennQ ( 5 . 8 % ) 
Doe l : dekking van de kapi taal lasten 
Raadsbeslui t 18 -12 -2012 Gemeente l i jk Rioler ingsplan 

Programma 9: MaatschapiMlIjke voorzieningen 

P r o d u c t 9 2 3 . 1 U i t k e r i n g d e e l f o n d s s o c i a a l d o m e i n 

Reserve Sociaal Domem 
Doel : deze reserve is gevormd ter dekk ing voor opvang risico's sociaal domein 
over 2015 t /m 2017 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

Bestemmings
reserve 
(besteding) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

Algemene 
reserve 
( Inkomen) 

Bes temmings
reserve 
(besteding) 

2011 t/m 
2015 

2008 t /m 
2020 

2011 t/m 
2050 

2011 t/m 
2050 

2014 t /m 
2026 

t/m 2011 

2015 t/m 
2017 

27 .547 ,48 

55.856,95 
0,00 

1.615.119,50 

800 .000 ,00 

384.150,03 

498.002,42 

1.135.503,73 

2.902.818,10 

2.792,85 
vast percentage 

van 5 % 

76.718,18 
vast percentage 

van 4 , 7 5 % 

14.111,40 
vast percentage 

van 5 % 

vast percentage 
van 5 % 

617,11 
vast percentage 

van 2 , 6 % 

7.470,04 

17.032,56 

rente naar 
exploitat ie 

4 .735,00 

9.400,00 

0,00 

0,00 

663.265,00 



0,00 27,547,48 34.000,00 Op basis van het besluit 19-10-2004 is de maximale hoogte 
vastgesteld op € 34,000, = , 

3.380,27 55,269,53 De onttrekkingen zijn gelijk aan de In de staat van activa 
opgenomen kapitaallasten 

309,479,76 1.382.357,92 De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa 
opgenomen kapitaallasten 

16,965,34 279.374,04 

800,000,00 

29.087,11 

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa 
opgenomen kapitaallasten 

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa 
opgenomen kapitaallasten 

41,317,29 366.638,37 

505,472,46 -

1,152,536,29 -

2.902.818,10 -

9.285,00 653.980,00 
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1.938.850.94 n.v.t. 

0,00 17.774,460,42 n.v.t. 

911.367,11 5.450.051,25 n.v.t. 

93.210,18 

303.892,00 

1.480.204,03 
703,604,84 

0,00 

31 



Toelichting stortingen en onttrekkingen reserves 

Reserve Omschrijving Bedrag 
Reserve wegen, straten en pleinen corr. herinr.Burgm.Wijnenstr. -3.591,92 
Reserve wegen, straten en pleinen corr. planmatigonderhoud wegen e.d. -6.081,69 
Reserve wegen, straten en pleinen planmatig onderhoud wegen 1.977,76 
Reserve wegen, straten en pleinen klein onderhoud wegen 1.845,18 
Reserve wegen, straten en pleinen revitaliseiiiKi Molenakkers 1.990,85 
Reserve wegen, straten en pleinen herinr. Burg. Wijnenstr. l e fase 3,591,92 
Reserve wegen, straten'en pleinen revitalisering Molenakkers 203.444,45 
Reserve wegen, straten en pleinen revitalisering Molenakkers 1.038,74 
Reserve wegen, straten en pleinen klein onderhoud wegen e.d. 25.920,62 
Reserve wegen, straten en pleinen planmatigonderhoud wegen e.d. 291.792,47 
Reserve wegen, straten en pleinen storting/beschikking 2014 -671.054,00 
Totaal reserve wegen, straten en pleinen -149.125,62 
Reserve uitvoering VCP Rente reserve uitvoering vcp -1.438,20 
Totaal reserve uitvoering VCP -1.438,20 
Reserve kllmaatprojekt scholen kapitaallasten 2014 3.380,27 
Reserve klimaatprojekt scholen Rente reserve klimaatproject scholen -2.792,85 
Totaal reserve klimaatprojekt scholen 587,42 
Reserve renovatie De Schop kapitaallasten 2014 309.479,76 
Reserve renovatie De Schop Rente reserve renovatie De Schop -76.718,18 
Totaal reserve renovatie De Schop 232.761,58 
Reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS kapitaallasten 2014 16.965,34 
Reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS Rente nieubouw/uitg ondo dos -14.111,40 
Totaal reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS 2.853,94 
Reserve nieuwbouw accommodatie NWC Reserve kunstgrasveld olympia boys -617,11 
Reserve nieuwbouw accommodatie NWC corr. rente res. kunstgras Ommel 617,11 
Totaal reserve nieuwbouw accommodatie NWC 0,00 
Reserve kunstgrasveld Ommel rente 2014 -617,11 
Reserve kunstgrasveld Ommel storting/beschikking 2014 -4.735,00 
Totaal reserve kunstgrasveld Ommel -5.352,11 
Reserve Museum ( vernieuwbouw ) kapitaallasten 2014 41.317,29 
Reserve Museum ( vernieuwbouw ) storting/beschikking 2014 -9.400,00 
Reserve Museum ( vernieuwbouw ) Rente reserve museum -14.405,63 
To taa l r e s e r v e M u s e u m ( v e r n i e u w b o u w ) 17.511,66 
Reserve groenfonds afboeken saldo 0,88 
Toaal reserve groenfonds 0,88 
Reserve Sociaal Domein storting/beschikking 2014 9.285,00 
Reserve Sociaal Domein Storting/beschikking 2014 -663.265,00 
Totaal reserve Sociaal Domein -653.980,00 
Egalisatieres. riolering (inflatierente) kapitaallasten 2014 93.933,56 
Egalisatieres. riolering (inflatierente) Onttrekking uit reserve riolering -158.023,20 
Egalisatieres. riolering (inflatierente) update telemetriesys. drukriool 2.390,00 
Egalisatieres. riolering (inflatierente) onderhoud riolering en kolken 25.000,00 
Egalisatieres. riolering (inflatierente) Rente reserve riolering (inflatierente) -17.032,56 
Totaal egalisatieres. riolering (inflatierente) -53.732,20 
Dekkingsreserve riolering (5,8%) Onttrekking uit 3 miljoen 97.430,26 
Totaal dekkingsreserve riolering (5,8%) 97.430,26 
Egal. Res. Afvalstoffenheffing Onttrekking reserve afval jr 2014 (corr) 41.613,87 
Egal. Res. Afvalstoffenheffing Onttrekking reserve afval jr 2014 133.039,29 
Egal. Res. Afvalstoffenheffing Rente egalisatiereserve afvalstoffenheffing -7.470,04 
Totaal egal. Res. Afvalstoffenheffing 167.183,12 
Reserve verkoop HNG storting/beschikking 2014 72.535,00 
Reserve verkoop HNG Rente reserve verkoop HNG -16.631,43 
Totaal reserve verkoop HNG 55.903,57 
Algemene reserve grondbedrijf Resultaat G822 MFA Ommel 236,70 
Algemene reserve grondbedrijf Resultaat strat grondaankoop 2014 5.635,43 
Algemene reserve grondbedrijf Resultaat ontw kred 2014 11.511,52 
Algemene reserve grondbedrijf afwaarding cfm taxatierapport 80.890,00 
Algemene reserve grondbedrijf Resultaat GOlO tweedelig 2014 3.369,69 
Algemene reserve grondbedrijf Resultaat G822 MFA Ommel 2014 2.747,60 
Algemene reserve grondbedrijf Resultaat G736 Heusden 0 fase 2,3 20.445,00 
Algemene reserve grondbedrijf Rente AR grondbedrijf -84.047,83 
Algemene reserve grondbedrijf Resultaat G320 Burg wijnenstr Markt 2014 -54.698,85 
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Algemene reserve grondbedrijf Resultaat G821 Ommel kluisstraat -73.293,83 
Algemene reserve grondbedrijf Op niveau brengen reserve cfm jaarrek 2014 -67.214,82 
Totaal algemene reserve grondbedrijf -154.419,39 
Reserve Centrumvisie hennr.Btirqni,Wijnenstr. l e fase 15.443,94 
Reserve Centrumvisie herinr.Burgm,Wijnenstr. l e fase 3.591,92 
Reserve Centrumvisie herinrichting Centrum 85.000,00 
Reserve Centrumvisie Resultaat G321 panden Koningsplein 2014 177,52 
Reserve Centrumvisie hennr. Burg. Wijnenstr, l e fase 2.050,00 
Reserve Centrumvisie herinrichting Centrum 373.550,25 
Reserve Centrumvisie Resultaat G321 panden koningsplein 2.855,68 
Reserve Centrumvisie Resultaat G401 Midas 601,99 
Reserve Centrumvisie onderz.haalbaarheid feestverlichting 4.331,00 
Reserve Centrumvisie Resultaat G320 Burg wijnenstr Markt 2014 -54.698,85 
Reserve Centrumvisie Resultaat G821 Ommel kluisstraat -73.293,83 
Reserve Centrumvisie correctie naar 95083010000 54.698,85 
Reserve Centrumvisie correctie naar 950830100000 73.293,83 
Totaal reserve Centrumvisie 487.602,30 
Alg reserve, vrij aanwendbaar Rente AR vrij aanwendbaar -70.078,95 
Totaal alg reserve, vrij aanwendbaar -70.078,95 
Reserve eenmalige besteding opstartkosten ICT WMO -27.000,00 
Reserve eenmalige besteding zaakgericht werken -5.000,00 
Reserve eenmalige besteding eenmalige bijdrage Rick -33.992,00 
Reserve eenmalige besteding boeking resultaat 2013 -362.088,00 
Reserve eenmalige besteding hogere algemene uitkering -44.770,00 
Reserve eenmalige besteding voorbereidingskn. WMO 2014 -48.651,00 
Reserve eenmalige besteding eenm, koopkrachtregeling 2014 -49.766,00 
Reserve eenmalige besteding tentr- res eenm bestedingen -202.251,11 
Reserve eenmalige besteding Toevoeging rente over reserves -160.462,53 
Reserve eenmalige besteding Toevoeging rente over voorzieningen -19.074,84 
Totaal reserve eenmalige besteding -953.055,48 
Actualisatie bestemmingsplannen corr. storting/beschikking 2014 -600,00 
Actualisatie bestemmingsplannen storting/beschikking 2014 2.993,41 
Actualisatie bestemmingsplannen storting/beschikking 2014 810,00 
Actualisatie bestemmingsplannen storting/beschikking 2014 632,50 
Ttaal actualisatie bestemmingsplannen 3.835,91 
Toerisme en recreatie storting/beschikking 2014 651,25 
Toerisme en recreatie storting/beschikking 2014 16.846,53 
Toerisme en recreatie storting/beschikking 2014 -15.000,00 
Totaal toerisme en recreatie 2.497,78 
Nota kunstbeleid storting/beschikking 2014 12.000,00 
Totaal nota kunstbeleid 12.000,00 
Plattelandsontwikkeling storting/beschikking 2014 7.250,22 
Plattelandsontwikkeling storting/beschikking 2014 13.799,70 
Plattelandsontwikkeling storting/beschikking 2014 114.574,50 
Totaal plattelandsontwikkeling 135.624,42 
Herclassificatie vaste activa corr. memo 4314001246 -114.574,50 
Herclassificatie vaste activa storting/beschikking 2014 114.574,50 
Herclassificatie vaste activa 0,00 
10 jarenplan EVZ Astense Aa storting/beschikking 2014 570,00 
Totaal 10 jarenplan EVZ Astense Aa 570,00 
Economisch beleid c.q. actieplan storting/beschikking 2014 127,36 
Totaal economisch beleid c.q. actieplan 127,36 
Onderzoek samenwerkingsmogeli jkheden storting/beschikking 2014 30.000,00 
Totaal onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 30.000,00 
Uitvoeringsmaatregelen GVVP storting/beschikking 2014 3.985,03 
Uitvoeringsmaatregelen GVVP storting/beschikking 2014 51.409,93 
Totaal uitvoeringsmaatregelen GVVP 55.394,96 
Overheveling budgetten naar 2008 storting/beschikking 2014 192,50 
Totaal verheveling budgetten naar 2008 192,50 
VTA inspecties bomen buitengebied storting/beschikking 2014 8.576,90 
VTA inspecties bomen buitengebied 8.576,90 
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven storting/beschikking 2014 9.630,13 
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Totaal stimulering Lokale Klimaatinitiatieven 9.630,13 
Armoedebestrijding tbv kinderen storting/beschikking 2014 3.263,50 
Totaal armoedebestrijding tbv kinderen 3.263,50 
Uitv.besl.ammoniakemissie veehouderij corr. storting/beschikking 2014 -31,810,00 
Uitv.besl.ammoniakemissie veehouderij storting/beschikking 2014 31,810,00 
Totaal uitv.besl.ammoniakemissie veehouderij 0,00 
Herinrichting Molenplein corr. storting/beschikking 2014 -1.141,20 
Herinrichting Molenplein storting/beschikking 2014 1.216,46 
Herinrichting Molenplein storting/beschikking 2014 4b,212,78 
Totaal herinrichting Molenplein 45.288,04 
Onderhoud Heerbaan storting/beschikking 2014 265,11 
Totaal onderhoud Heerbaan 265,11 
Haalbaarheid MFA Ommel storting/besclTikking 2014 -383,59 
Totaal haalbaarheid MFA Ommel -383,59 
Frictiekosten samenwerking storting/beschikking 2014 7.566,01 
Totaal frictiekosten samenwerking 7.566,01 
Basisvoorziening Asten-Someren storting/beschikking 2014 7.828,80 
Totaal basisvoorziening Asten-Someren 7.828,80 
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen storting/beschikking 2014 180,00 
Totaal bestemmingsplan Bedrijventerreinen 180,00 
Huur Samsara 2012 t /m 2014 storting/beschikking 2014 7.315,90 
Totaal huur Samsara 2012 t / m 2014 7.315,90 
Functiewaarderingssysteem HR21 storting/beschikking 2014 263,28 
Functiewaarderingssysteem HR21 storting/beschikking 2014 19.137,48 
Totaal functiewaarderingssysteem HR21 19.400,76 
Groenonderhoud door burgers storting/beschikking 2014 6.867,41 
Totaal groenonderhoud door burgers 6.867,41 
Herstelpremie pensioenfonds storting/beschikking 2014 45.000,00 
Totaal herstelpremie pensioenfonds 45.000,00 
Fietsvoorzienlng Meijelseweg corr. storting/beschikking 2014 -6.686,77 
Fietsvoorzienlng Meijelseweg storting/beschikking 2014 7.129,22 
Fietsvoorzienlng Meijelseweg storting/beschikking 2014 12.948,30 
Fietsvoorzienlng Meijelseweg storting/beschikking 2014 80.718,06 
Totaal fietsvoorziening Meijelseweg 94.108,81 
Werkprogramma Omgevingsdienst 2013 storting/beschikking 2014 -18.403,08 
Totaal werkprogramma Omgevingsdienst 2013 -18.403,08 
Invoeringskn. decentr. Jeugdzorg storting/beschikking 2014 17.268,66 
Invoeringskn. decentr. Jeugdzorg storting/beschikking 2014 34.962,76 
Totaal invoeringskn. decentr. Jeugdzorg 52.231,42 
Aanschaf en impl. contractbeheersysteem storting/beschikking 2014 4.625,00 
Totaal aanschaf en impl. contractbeheersysteem 4.625,00 
Inhuur consultant LIAS Enterprice storting/beschikking 2014 3.110,00 
Totaal inhuur consultant LIAS Enterprice 3.110,00 
Bijdrage veiligheidsregio storting/beschikking 2014 55.000,00 
Totaal bijdrage veiligheidsregio 55.000,00 
Onderhoud Heesakkerweg storting/beschikking 2014 7.049,85 
Totaal onderhoud Heesakkerweg 7.049,85 
Frictiekosten RICK storting/beschikking 2014 5.500,00 
Totaal frictiekosten RICK 5.500,00 
Updaten GVVP storting/beschikking 2014 2.913,00 
Totaal updaten GVVP 2.913,00 
Verkiezingen 2014 storting/beschikking 2014 31,600,00 
Totaal verkiezingen 2014 31.600,00 
Maatschappelijke stages storting/beschikking 2014 11.275,00 
Totaal maatschappelijke stages 11.275,00 
Flexibele pensioenen en uittredingen storting/beschikking 2014 10.000,00 
Totaal flexibele pensioenen en uittredingen 10.000,00 
Aanpassen evenementenkasten storting/beschikking 2014 38,827,28 
Totaal aanpassen evenementenkasten 38.827,28 
Asbestsanering basisscholen storting/beschikking 2014 8.488,74 
Totaal asbestsanering basisscholen 8.488,74 
Voorbereidingskn.transitie WMO corr.storting/beschikking 2014 -21,952,79 
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Voorbereidingskn.transitie WMO storting/beschikking 20104 4.510,67 
Voorbereidingskn.transitie WMO beschikking ivm contactpersoon 7.000,00 
Voorbereidingskn.transitie WMO storting/beschikking 2014 75.062,26 
Totaal voorbereidingskn.transitie WMO 64.620,14 
Opstartkn.ICT WMO Peel 6.1 storting/beschikking 2014 27.000,00 
Totaal Opstartkn.ICT WMO Peel 6.1 27.000,00 
Zaakgericht Werken storting/beschikking 2014 1.367,01 
Zaakgericht Werken storting/beschikking 2014 1.683,91 
Totaal zaakgericht Werken 3.050,92 
Afbouw subsidie leslokalen Rick storting/beschikking 2014 7.500,00 
Afbouw subsidie leslokalen Rick 7.500,00 
Aanschaf en invoering "Guido" storting/beschikking 2014 8.780,00 
Totaal aanschaf en invoering "Guido" 8.780,00 
Frictiekn.voorber.kn. Peel 6.1 storting/beschikking 2014 14.788,13 
Totaal frictiekn.voorber.kn. Peel 6.1 14.788,13 
Maatwerk voorz. WMO HO ZIN storting/beschikking 2014 37.000,00 
Maatwerk voorz. WMO HO ZIN 37.000,00 
Eenmalige koopkrachtregeling 2014 storting/beschikking 2014 26.260,00 
Totaal eenmalige koopkrachtregeling 2014 2 6 . 2 6 0 , 0 0 

Totaal reserve eenmalige bestedingen -56.688,37 
Reserve deposito Landsbanki opheffen reserve 93.210,18 
Totaal reserve deposito Landsbanki 93.210,18 
Reserve I & A 2007 kapitaallasten 2014 56.287,80 
Reserve I & A 2007 rente 2014 -13.000,76 
Reserve I & A 2007 zaakgericht werken 5.000,00 
Totaal reserve I 8i A 2007 48.287,04 
Reserve I & A 2008 kapitaallasten 2014 72.851,76 
Reserve I & A 2008 Rente reserve IA 2007 -13.000,76 
Reserve I & A 2008 Rente reserve IA 2008 -9.260,63 
Reserve I & A 2008 corr. rente reserve I&A 2007 13.000,76 
Totaal reserve I & A 2008 63.591,13 
Res.frictie speed besparen storting/beschikking 2014 -303.892,00 
Totaal res.frictie speed besparen -303.892,00 
Saldo rekening baten/lasten resultaat 2013 1.480.204,03 
Saldo rekening baten/lasten resultaat 2014 -703.604,84 
Totaal saldo rekening baten/lasten 776.599,19 
Reserve personeelskosten oUDERENKORTING 2010 TM 2012 -25.349,46 
Reserve personeelskosten corr. premiekorting ouderen 25.349,46 
Reserve personeelskosten storting/beschikking 2014 -25.349,46 
Reserve personeelskosten corr. storting/beschikking 2014 25.349,46 
Totaal reserve personeelskosten 0,00 

TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES 594.815,43 

Reserves afval en riolering overhevelen naar voorziening 
Reserve afval naar voorziening 330.819,30 
Reserve riolering naar voorziening 1.189.235,93 
Dekkingsreserve riolering naar voorziening 2.805.387,84 

4.325.443,07 

TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES 4.920.258,50 
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Voorzieningen 

Het verloop van de voorzieningen in 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 

Onderhoudsvoorziening (egalisatie van lasten) 

Saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo 
31-12-13 31-12-14 

Gemeentehuis 333 44 0 42 335 
Gebouwen/terreinen openb.wrk 85 11 0 8 88 
Brandweer en rampenbestrijding 126 12 0 33 105 
Woningexploitatie/bouw 74 10 0 1 83 
Onderwijshuisvesting BO 253 150 140 88 175 
Peuterspeelzalen Ostade/Heusd. 68 6 0 6 68 
Sportaccommodaties diversen 622 145 0 96 671 
Gymzaal Schoolstraat 4 12 0 2 14 
Zwembad de Schop 160 208 0 199 169 
Sporthal de Schop 139 9 0 5 143 
Beiaard 29 8 0 12 25 
Molen 46 26 0 31 41 
Monumentenbeleid 109 16 0 27 98 
Gebouw Zorgenkind 93 13 2 3 101 
Jeugdonderkomens 159 23 0 13 169 
Openbare begraafplaats 15 3 0 0 18 
Subtotaal 2.315 696 142 566 2,303 

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's 

Saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo 
31-12-13 31-12-14 

Pensioenen wethouders 1.256 101 0 42 1.315 
Eigenrisicodrager WAO/WIA 372 117 0 80 409 
IHP 339 0 49 0 290 
Bebossing gronden 139 2 4 0 137 
Egalisatie Riool 0 4.056 0 62 3.994 
Af va 1 stoffe n h eff i n g 0 505 0 174 331 
Subtotaal 2,106 4.781 53 358 6.476 

Door derden beklemde middelen spec. aanw. 

Saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo 
31-12-13 3112-14 

0 0 0 0 0 
Subtotaal 0 0 0 0 

Totaal 4.421 5.477 195 924 8.779 

In de kolom Vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten 
en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten 
laste van de voorziening gebracht. 

Bovenstaand overzicht sluit aan op de balans 1-1-2014 en de eindbalans 31-12-2014. 
Bij vergelijking met het volgende overzicht, de staat van voorzieningen, doet zich 
het volgende verschil voor: 
- de voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op overige vorderingen. 
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Naam voorziening Soort 
voorziening 

(functie) 
Looptijd 

Saldo 
1-1-2014 

Vermeerder ingen 
Toevoegingen 

t.l.v. 
exploitatie 

Overige 
toevoegingen 

Voorzieningen 

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 

Product 001.1 Bestuursorganen 

Voorzienmo pensioenen wethouders 
Doe l : voorziening voor uitkering pensioenen aan oud wethouders 

K o s t e n p l a a t s g e m e e n t e h u i s 

Onderhoudsvoorziening gemeentehuis 
Doel : egalisatie van lasten van groot onderhoud aan het gemeentehuis, 
ncluslef de gebouwgebonden installaties zoals waterinstal lat ies, venti lat i ï 

en luchtbehandel ingssystemen, electrotechnische installaties, lift. 

K o s t e n p l a a t s gemeentevt fer f 

Onderhoudsvoorziening gebouwen/terreinen openbare werken 
Doel : egalisatie van lasten van groot onderhoud aan de gemeentewen 
(incl. verhardingen) en gebouwgebonden installaties. 

K o s t e n p l a a t s p e r s o n e e l 

Voorziening eiqenrisicodraqerschap WAO/WIA 
Doe l : voorziening voor risico's in vert)and met eigen r isicodragerschap WAO/WIA 

Programma 2: Openbare orde en Veiligheid 

P r o d u c t 1 2 0 . 1 B r a n d w e e r e n r a m p e n b e s t r i j d i n g 

Onderhoudsvoorziening brandweerkazerne 
Doe l : egalisatie van lasten van groot onderhoud aan de brandweerkazernf 
en gebouwgebonden installaties, zoals compressor, centrale verwarming e.d 

Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 

Product 820.1 Woningexploitatie/woningbouw en volkshuisvesting 

OnderhQuiJs voorzien mg wonïngbezit 
Doel; egalisatie van lasten van groot onderhoud van verhuurde gemeentelijke 
woningen. 

Programma 6: Jeugd en Onderwijs 

Product 422.1 Onderwijshuisvesting 

Onderhoudsvoorziening basisonderwns 
Doel : egalisatie van lasten van groot onderhoud aan buitenkant van school
gebouwen van het basisonderwijs volgens het Londostelsel. 

Voorzienmo IHP 
Doel: conform het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs wordt gereserveerc 
voor tijdelijke huisvesting basisscholen Antonius en Deken van Hout in 2010/2011 
en het afboeken van de restant boekwaarde van basisscholen Antonius en 
Deken van Hout in 2010. 

Product 650.1 Kindervoorzieningen 

Onderhoudsvoorziening peuterspeelzalen Ostgde en Neusden 
Doe l : egaliseren van lasten van groot onderhoud peuterspeelzaal Pinkeltje 
te Asten en peuterspeelzaal Pinkeltje te Heusden. 

Voorziening 
voor 
verplichtingen 
en nsico's 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

Onderhouds-
vooziening 
(egalisatie 
van lasten) 

voorziening 
voor risico's 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
a n lasten) 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

Voorziening 
voor 
verpl ichtingen 

Onderhouds 
voorziening  
(egalisatie  
van la--te'\! 

1.255.597,56 100.679,81 

125.957,36 11.844,00 

150.248,00 

t/m 2011 

6.127,63 



< 

I 
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Programma 7: Sport en Cultuur 

Product 530.1 Sport 
Onderhoudsvoorzienma oebouwen soort Asten 
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud van de sportgebouwen 
sportpark 't Root in Asten t.b.v. de voetbal- en korfbalvereniging. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 49.408,68 

Onderhoudsvoorzienma veldvoorzieninaen soort Aster 
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud sportvelden 't Root in 
Asten t.b.v, NWC en Klimop. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 321.983,26 74.747,00 

Onderhoudsvoorzienma oebouwen sportcomplex Heusder 
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud sportgebouwen ir 
Heusden t.b.v. voetbalvereniging ONDO en korfbalvereniging DOS. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 5,602,10 

Onderhoudsvoorzienma oebouwen sDortcomolex Ommel 
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud sportgebouwen Ir 
Ommel t.b.v. voetbalvereniging Olympia Boys en korfbalvereniging Olympia. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 25.713,21 

Onderhoudsvoorzienino veldvoorzieninaen sportcomplex Heusder 
Doel: egaliseren van lasten van grootonderhoud sportvelden in Heusder 
t.b.v. K.P.J. (handbaivelden). 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 115.360,10 27.595,00 

Onderhoudsvoorzienma veldvoorzieninaen SDortcomolex Ommei 
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud sportvelden In Omme: 
t.b.v. voetbalvereniging Olympia Boys en korfbalvereniging Olympia. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 41.335,86 17.558,00 

Onderhoudsvoorzienma meubilair en speeltoestellen sporthal en zwembac 
Doel: egalisatie van lasten van onderhoud van meubilair inrichting sportcomple> 
De Schop en sport en spelmateriaal voor de sporthal en het zwembad. 

Onderhouds
voorziening 
(egaltsatie 
van lasten) 

continue 62.698,14 25.341,00 

Onderhoudsvoorzienma avmnastieklokaal Schoolstraat 
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud gymnastieklokaal 
Schoolstraat. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 4.338,50 11.508,00 

Onderhoudsvoorzienma zwembad De Schoo 
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud aan het gebouw en 
de gebouw gebonden installaties. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 160.367,16 207.560,00 

Onderhoudsvoorzienino soorthal De Schoc 
Doel: egaliseren van lasten voor groot onderhoud aan het gebouw en gebouw 
gebonden installaties. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 138.572,67 8.977,00 

Product 540.1 Cultuur 

Onderhoudsvoorzienma Beiaard 
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud Beiaard. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 28.502,73 8.335,00 

Product 541.1 Oudheidkunde 

Onderhoudsvoorzienino molen 
Doel: egalisatie van lasten van het groot onderhoud van de molen inclusief 
aanwezige installaties. 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 45.716,51 26.615,00 

Onderhoudsvoorzienma aemeenteliik monumentenbeleid 
Doel: subsidieregeling voor onderhoud instandhouding gemeentelijke 
monumenten 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

continue 108.558,00 15.820,00 

Programma 8: Milieu en Reiniging 

Product 550.1 Bossen en natuurgebieden 

Voorzienmo bebossina aronden 
Doel: door strandbad Oostappen is een bedrag gestort voor boscompensatie 
Oostappen. Tegenover deze ontvangst staat een verplichting van de gemeente 
om gronden te bebossen. 

voorziening 
voor 
verplichtingen 

tot aan 
verplichting 

is voldaan 

138.987,42 2.084,81 

Eoahsatie voorzienmo afvalstoffenheffina ( infiatierente 1 voorziening 330.819,3C 

Voorzienmo riolermo f infiatierente 1 voorziening 1.189.235,9: 

Dekkmasvoorzienma nolerma ( 5.8% ) voorziening 2.805.387,84 



2.820,67 46 .588 ,01 
toevoeging o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing , aanwend ing n.v.t. I.v.m. privat isering 

66 .108 ,62 330.621,64 

5 .602,10 

toevoeging en aanwending o.b.v. meer jarenonderhoudsp lann ing 

toevoeging o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing , aanwend ing n.v.t. I.v.m. privat isering 

150,00 25.563,21 
toevoeging o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing , aanwend ing n.v.t. I.v.m. privat isering 

14.618,68 128.336,42 aanwending o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing 

12.670,58 46 .223 ,28 toevoeging en aanwending o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing 

107,70 87 .931,44 
toevoeging en aanwending o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing 

2 .211,45 13.635,05 
toevoeging en aanwending o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing 

199 .333 ,30 168.593,86 

4 .507 ,98 143.041,69 

11 .787 ,70 25 .050 ,03 
toevoeging en aanwending o.b.v. meer ja renonderhoudsp lann ing 

31 .302 ,09 41 .029 ,42 toevoeging en aanwending o.b.v. meer ja renonderhouds
p lanning. De negat ieve stand van de voorz iening wordt 
in 2010 opgelost door een structurele verhoging van de 
stort ing ( najaarsberap 2010 } 

26 .870 ,67 97 .507 ,33 

4 .067 ,29 137.004,94 

330 .819 ,30 

1.189.235,93 

2 .805.387,84 

rentetoevoeging 

Overhevel ing van reserve naar voorz iening 

Overhevel ing van reserve naar voorz iening 

Overhevel ing van reserve naar voorz iening 
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Programma 9: Maatschappelijke voorzieningen 

Product 630.1 Leefbaarheid en samenlevingsopbouw 

Onderhoudsvoorziening gebouw Zorgenkind 
Doel: egalisatie van het verschil tussen de huuropbrengst en de vast€ 
exploitatiekosten van het gebouw Den Dissel (Zorgenkind). Daarnaast is de 
voorziening bestemd voor groot onderhoud van het gebouw. 

Onderhoudsvoorziening leuadonderkomens 
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud van jeugdonderkomens, incl. 
de gebouwgebonden installaties, in Asten (Jong Nederland, Scouting) en ir 
Heusden (KPJ, Jonosh, Jong Nederland Heusden). 

Product 724.1 Lijkbezorging 

Voorzienmo ooenbare begraafplaats 
Doel; egalisatie van lasten van onderhoud aan de openbare begraafplaats (absute) 

Programma 10: Financiën 

Product 913.1 Algemene baten en lasten 

Voorziening dubieuze debiteuren 
Doel: Het afdekken van het nsico van dubieuze debiteuren, indien het risicc 
kwantificeerbaar is. Niet kwantificeerbare nsico's worden m de paragraaf 
weerstandsvermogen vermeld. 

Onderhouds-
en exploitatie-
risico voorziening, 
(egalisatie 
van lasten) 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

Onderhouds
voorziening 
(egalisatie 
van lasten) 

Voorziening 
voor risico's 

15.416,00 

13.177,00 

2.998,00 

Totaal voorzieningen 4.856.522,051 733.346,13| 4.545.075,87 
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2.418,96 

13.039,10 

471.892,59 

toevoeging en aanwending o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning 

toevoeging en aanwending o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning 

toevoeging en aanwending o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning 

n.v.t. 

196.487,201 687.185,481 9.251.271,37 
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Toelichting stortingen en onttrekkingen voorzieningen 

Voorziening Omschrijving Bedrag 
Vz. bebossing gronden 1 nr.natuurgebied Bleeken/Dennendi jk 4.067,29 
Vz. bebossing gronden Rente vz bebossing gronden -2.084,81 
T o t a a l v z , b e b o s s i n g g r o n d e n 1.982,48 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS polis 7948917 13.670,00 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS polis 7948915 13.595,00 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS polis 7948918 13.812,00 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS Verwerking pensioen oud wethouders 600,00 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS polissen naar 600012000 -41.077,00 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden januari 2014 1.824,85 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden februari 2014 1.824,85 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 01 201403 1.307,26 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 03 201403 1.307,26 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden maart 2014 1.824,85 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 02 201402 1.307,26 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden april 2014 1.834,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 05 201405 1.313,81 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 04 201404 1.313,85 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden mei 2014 1.834,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS Eindafrekening uitvoeringskosten APPA 2013 0,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS 4 gepensioeneerde wethouders 1.281,19 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 06 201406 1.313,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SAI ARISSFN 07 201407 1.313,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS Appa gepensioneerden juli 1.834,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 08 201408 1.313,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden augustus 2014 1.834,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 09 201409 1.313,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden september 2014 1.834,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 10 201410 1.313,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden oktober 2014 1.834,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS 4e kwartaal Loyalis 906,97 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 11 201411 1.313,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden december 2014 1.655,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS SALARISSEN 12 201412 1.313,83 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS APPA gepensioneerden november 2014 3.285,87 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS salariskosten voormalig personeel -0,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS Appa gepensioneerden juni 141402847 1.834,01 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS Rente voorziening wethouders -37.667,93 
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS extra storting JR 2014 -63.011,88 
Toaal VZ PENSIOENEN WETHOUDERS - 5 8 . 8 9 1 , 0 8 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS APPA admini actieve wethouders 2.973,00 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS voormalig wethouder wachtgeld administratief berek 117,00 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS kosten naar 600012000 -2.973,00 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS naar 500000010 4110101 -3.791,00 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS dienstverlening pro-ambt pensioen/wachtgelden 3.674,00 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS 1 wachtgelder 285,03 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS naar 500000010 4110101 -285,03 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS correctie boeking 0.01 factuur nihil -0,01 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS appa wachtgeld 4e kwartaal 14 0,01 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 05 201405 -7 .617,33 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 05 201405 8.454,53 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS naar 97072400000 -837,20 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS Eindafrekening APPA wachtgeld 2013 0,01 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 07 201407 -5.859,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 06 201406 -5.859,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 07 201407 6.503,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 06 201406 6.503,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 08 201408 -5.859,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 08 201408 6.503,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 09 201409 -5.859,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 09 201409 6.503,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 10 201410 -5.859,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 10 201410 6.503,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS naar 500000010 4110101 -4.508,01 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 12 201412 -5.859,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 11 201411 -5.859,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 12 201412 6.503,48 
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS SALARISSEN 11 201411 6.503,48 
Totaal VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS 0,00 
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA ERD restitutie 1.736,35 
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA SALARISSEN 01 201403 -1.453,17 



V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 03 201403 -1 .453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 02 201402 -1 .453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 01 201403 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 03 201403 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA ERD restitutie 1.736,35 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 02 201402 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA ERD restitutie 1.736,35 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 05 201405 -1 .453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 04 201404 -1 ,453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 05 201405 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA ERD restitutie 3 .141,50 
V Z , E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 04 201404 5.098,22 
V Z , E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA WGA 3 med. mei 2014 3.797,17 
V Z , E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA salar issen 05 837,20 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bn g23 -5 abp 732,39 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 07 201407 -1 .453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 06 201406 -1 .453 ,17 
V / . t I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P VVAO. VVIA S A L A R I S S E N 06 201406 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 07 201407 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA E R D - W G A juni 2014 3.698,92 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 08 201408 -1 .453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA 3x WGA ERD jul i 2014 3.692,78 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 08 201408 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 09 201409 -1 .453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA 6 -7 -2008 correct ie boeking -1 .247 ,63 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R IS S E N 09 201409 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 10 201410 -1 .453 ,17 
VZ. E l G t N R I S I C O D R A G E R S C H A P \VAO/W]A S A L A R I S S E N 10 201410 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA ER UWV 08-2014 3.692,78 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA ER UWV 09-14 3.692,78 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA boete UWV 230,00 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA diversen ABP van 8600200 -772 ,86 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng22-12 abp c la im 201412 -257 ,62 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 11 201411 -1 .453,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 12 201412 -1 .453 ,17 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 11 201411 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA WGA UWV 3.692,78 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA Gedeel te van het aangekond igde bedrag brief 21-11 2.776,11 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA S A L A R I S S E N 12 201412 5.098,22 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA ERDGA okt 2014 3.692,78 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bn g23-6 abp -732,39 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng 23-6 abp -732,39 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng21-8 abp c la im 201408 -257 ,62 
VZ. E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng23-9 abp c la im 201409 -257,62 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng 26-9 A B P premierest i tut ie -43 ,05 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng 26-9 ABP premierest i tut ie -11,99 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA corr. 6-7-8 1.247,63 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng 26-9 ABP premierest i tut ie 43 ,05 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng 26-9 ABP premierest i tut ie 11,99 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng23-10 abp c la im -257 ,62 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng 24-11 201411 -257 ,62 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA extra stort ing JR 2014 -116 .868 ,18 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA extra stort ing JR 2014 -116 .868 ,18 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA extra stort ing JR 2014 116.868,18 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA naar 4120100 bi jdragen ABP 772,86 
V Z . E I G E N R I S I C O D R A G E R S C H A P WAO/WIA bng23-7 aaop juli -257 ,62 
Totaal VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP W A O / W I A -37.251,84 
Dubieuze debi teuren Verhoging voorz iening dubieuze debi teuren 2014 -36 .000 ,00 
Totaal dubieuze debiteuren -36.000,00 
OHV. Gemeentehu is l e termi jn onderhoud 1.158,31 
OHV. Gemeentehu is onderhouds overeenkomst 104,30 
OHV. Gemeentehu is contract centrale noodver l icht ing 225,81 
OHV. Gemeentehu is reparatie zonwer ing 253,15 
OHV. Gemeentehu is eerste kwartaal onderhouds overeenkomst 507,56 
OHV. Gemeentehu is eerste kwartaal onderhouds overeenkomst 1.105,76 
OHV. Gemeentehu is geluidsisolat ie plafondo 2 .227,72 
OHV. Gemeentehu is huur boiler 123,60 
OHV. Gemeentehu is resetten ketels ivm vervangen gasmeter 136,45 
OHV. Gemeentehu is onderhoud huiscari lon 188,29 
OHV. Gemeentehu is onderhoud St Joris en Draak 295,32 
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OHV. Gemeentehu is overeenkomst toegangdeuren gemeentehu is 676,15 
OHV. Gemeentehu is 1 e termi jn vervangen motoren LBK 7.088,20 
OHV. Gemeentehu is 2 de termi jn revisie motoren LBK 7.088,20 
OHV. Gemeentehu is onderhoud lift 2 de termi jn 1.158,31 
OHV. Gemeentehu is jaarl i jks onderhoud dak 911,34 
OHV. Gemeentehu ls werkzaamheden verstopping goot 50,63 
OHV. Gemeentehu is storing 194,17 
OHV. Gemeentehu is storing 190,12 
OHV. Gemeentehu is storing 136,45 
OHV. Gemeentehu is keuren brandblusapp. 1.069,04 
OHV. Gemeentehu is controleren noodveri icht inq 1.476,23 
OHV. Gemeentehu is ophangbeugels brandblussers 24,79 
OHV. Gemeentehu is half jaarl i jks onderhoud St Joris en draak 300,64 
OHV. Gemeentehu ls half jaarl i jks contract huiscarri l l ion 191,69 
OHV. Gemeentehu is verstopping urinuoir 165,43 
OHV. Gemeentehu is desinfecteren luchtbehandel ingskast 1.334,44 
OHV. Gemeentehu is bui tenschi lderwerk 1.113,90 
OHV. Gemeentehu is credi tnota -195,68 
OHV. Gemeentehu is Schade glas in loodramen trouwzaal -722,00 
OHV. Gemeentehu is inspect ie 168,09 
OHV. Gemeentehu is storing deur hoofdentree 195,58 
OHV. Gemeentehu is lood aanpassen patio 101,25 
OHV. Gemeentehu is d iveresen 401,57 
OHV. Gemeentehu is binnen schi lderwerk 3.483,34 
OHV. Gemeentehu is s toombevocht iger grootonderhoud 1.184,74 
OHV. Gemeentehu is controle l ift instituut 322,77 
OHV. Gemeentehu is technische aanpassing 40,49 
OHV. Gemeentehu is shifon keuken vervangen 97,92 
OHV. Gemeentehu is 3 de termi jn onderhoud VRF sys teem 507,56 
OHV. Gemeentehu is 2 de termi jn onderhoud CV Instal latie 1.105,76 
OHV. Gemeentehu is credi tnota -78 ,73 
OHV. Gemeentehu is credi tnota -35,44 
OHV. Gemeentehu is 4 de kwartaal onderhoud VRF sys teemV 507,56 
OHV. Gemeentehu is service overeenkomst CV instal lat ieonder 4e kw. 1.105,76 
OHV. Gemeentehu is deurdranger vervangen 91,16 
OHV. Gemeentehu is storing airco 150,88 
OHV. Gemeentehu is onderhoud VRF 607 ,55 
OHV. Gemeentehu is onderhoud airco raadzaal 151,89 
OHV. Gemeentehu is d iverse werkzaamheden deuren 277 ,95 
OHV. Gemeentehu is accu circlesl ide 150,80 
OHV. Gemeentehu is l e termi jn onderhoud W installatie 1.105,75 
OHV. Gemeentehu is radiator kranen vervangen en lekkagen 979 ,08 
OHV. Gemeentehu is stort ing voorz ieningen -44 .041 ,00 
Totaal OHV. Gemeentehuls -2.539,16 
OHV. Openbare begraafplaats (absute) inspectie dak 80,00 
OHV. Openbare begraafplaats (absute) stort ing voorz ieningen -2 .998 ,00 
Totaal OHV. Openbare begraafplaats (absute) -2.918,00 
OHV. Gemeentewer f onderhoud poort 542,75 
OHV. Gemeentewer f reparatie hekwerk 50,53 
OHV. Gemeentewer f onderhoud airco 397,95 
OHV. Gemeentewer f onderhoud CV en heaters 534,20 
OHV. Gemeentewer f keuren brandblusapp. 102,07 
OHV. Gemeentewer f reparat ie poort venbergweg 575,59 
OHV. Gemeentewer f s ignaler ings borden 43 ,18 
OHV. Gemeentewer f onderhoud bedri j fsdeurend 474,91 
OHV. Gemeentewer f spar ing dakdoorvoer 125,58 
OHV. Gemeentewer f spar ingen nieuwe loods 192,39 
OHV. Gemeentewer f onderhoud dak 354,41 
OHV. Gemeentewer f hers te lwerkzaamheden 690,59 
OHV. Gemeentewer f aanpass ingenm 119,23 
OHV. Gemeentewer f noodverl icht ing en vervangen TL ver l icht ing 3.250,45 
OHV. Gemeentewer f ci l inderslot 82,55 
OHV. Gemeentewer f controleren noodverl icht ing en v luchtweqaanduid ing 185,09 
OHV. Gemeentewer f aanpass ingen aircoo 252,54 
OHV. Gemeentewer f ci l inder 45,58 
OHV. Gemeentewer f stort ing voorz ieningen -11 .358 ,50 
Totaal OHV. Gemeentewerf - 3 . 3 4 6 , 5 0 
OHV. Gemeentewon ing Mgr. Dendubbeldenstr onderhoud dak 95,80 
OHV. Gemeentewon ing Mgr. Dendubbeldenstr onderhoud CV 55,37 
OHV. Gemeentewon ing Mgr. Dendubbeldenstr onderhoud CV 3,53 



OHV. Gemeentewon ing Mgr. Dendubbeldenstr onderhoud CV en Boiler 115,27 
OHV. Gemeentewon ing Mgr. Dendubbeldenstr onderhoud dak 95,80 
OHV. Gemeentewon ing Mgr. Dendubbeldenstr stort ing voorz ieningen -4 .471 ,00 
Totaal OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr -4.101,13 
OHV. Gemeentenwon ingen Vorstermansple in afzuigkap storing 55,00 
OHV. Gemeentenwon ingen Vorstermansple in onderhoud CV 99,80 
OHV. Gemeentenwon ingen Vorstermansple in schi lderen poort 157,46 
OHV. Gemeentenwon ingen Vorstermansple in d iversen 296,45 
OHV. Gemeentenwon ingen Vorstermansple in d iversen 55,34 
OHV. Gemeentenwon ingen Vorstermansple in stort ing voorz ieningen -5 .432 ,00 
Totaal OHV. Gemeentenwoningen Vorstermansplein -4.757,95 

Totaal wonïngbezit -S .S59,0S 
OHV. Brandweerkazerne gasdeel vervangen 525,64 
OHV. Brandweerkazerne d iversen 58,96 
OHV. Brandweerkazerne onderhou poort 112,50 
OHV. Brandweerkazerne onderhoud deueren 849,07 
OHV. Brandweerkazerne kabels vervangen sect ionaaldeuren 585,42 
OHV. Brandweerkazerne reparatie airco 157,20 
OHV. Brandweerkazerne dakbedekk ing vervangen 23 .170 ,00 
OHV. Brandweerkazerne keuren brandblusapp. 127,12 
OHV. Brandweerkazerne Correct ie BTW 141401188 131,59 
OHV. Brandweerkazerne Correct ie BTW 141401209 12,39 
OHV. Brandweerkazerne Correct ie BTW 141401112 23,53 
OHV. Brandweerkazerne Correct ie BTW 141401247 178,30 
OHV. Brandweerkazerne Correct ie BTW 141401505 122,94 
OHV. Brandweerkazerne Correct ie BTW 141402755 35,11 
OHV. Brandweerkazerne Correct ie BTW 141402664 4 .855 ,70 
OHV. Brandweerkazerne controleren noodver l icht ing en v luchtwegaanduid ing 121,19 
OHV. Brandweerkazerne vervangen klep 153,29 
OHV. Brandweerkazerne douchekoppen vervangen en toi letbri l len vervangen 975,87 
OHV. Brandweerkazerne g lasschade 140,55 
OHV. Brandweerkazerne onderhoud dak 338,80 
OHV. Brandweerkazerne stort ing voorz ieningen -11 .844 ,00 
Totaal OHV. Brandweerkazerne 20.952,38 
OHV. wegen , straten en plei Straatwerk 10 -12-2012 t /m 2 2 - 1 0 - 2 0 1 3 5 .730,59 
OHV. wegen , straten en plei corr. st raatwerk -6 .730 ,59 
OHV. wegen , straten en plei Synfral i js t 2014 -2 .242,41 
OHV. wegen , straten en plei Synfral i js t 2014 -24 ,47 
OHV. wegen , straten en plei Synfral i jst 2014 -2 .557 ,97 
OHV. wegen , straten en plei Synfral i jst 2014 -1 .599 ,70 
OHV. wegen , straten en plei Synfral i jst 2014 -242 ,14 
OHV. wegen , straten en plei correct ie synfral i jst 2014 5.556,59 
Totaal OHV. wegen, straten en plei 0,00 
OHV. basisonderwi js sleutels St Pieter 420 ,48 
OHV. basisonderwi js restant saldo naar exploi tat ie 140.210,18 
OHV. basisonderwi js stort ing voorz ieningen -150 .248 ,00 
Totaal OHV. basisonderwijs -9.617,34 
Aanp. elek. instal . St. Pieter 2004 St . Pieter 54,00 
Aanp. elek. instal . St. Pieter 2004 St . Pieter 8,00 
Aanp. elek. instal . St. Pieter 2004 2014 kw 3 st pieter school omme l 584,00 
Aanp. elek. instal . St. Pieter 2004 vasthouden credi tnota gevraagd is voor PlatOO 0,00 
Aanp. elek. instal . St . Pieter 2004 vasthouden credi tnota gevraagd is voor PlatOO 0,00 
Aanp. elek. instak St. Picter ?004 2014 kw 3 school o m m e l , doorbelasten seint je PB! 1.933,88 
Aanp . elek. instal. St . Pieter 2004 Credi tnota Water -62 ,00 
Aanp . elek. instal . St . Pieter 2004 2014 kw 3 corr fout ieve boeking school Omme l -1 .933 ,88 
Aanp. elek. instal . St . Pieter 2004 2014 kw3 school omme l door te berekenen 2 .340,00 
Aanp . elek. instal . St . Pieter 2004 2014 kw 4 school omme l 292,00 
Aanp. elek. instal. St . Pieter 2004 2014 kw 4 school omme l gas 2 .340,00 
Totaal aanp. elek. instal. St. Pieter 2004 5.556,00 
Verv. dakpannen e.d . Voordeldonk 2013 19-2409 1.957,58 
Totaal verv. dakpannen e.d. Voordeldonk 2013 1.957,58 
Vern.bu i tenberg ing e .d . Horizon 2013 bui tenberging/r i jwielstal l ing OBS De horizon 2013 1.628,34 
Totaal vern.buitenberging e.d. Horizon 2013 1.628,34 
Overdekte f ietsenstal .Voordeldonk 2014 Fietsenstal l ing Voordeldonk 2014 41 .578 ,50 
Totaal overdekte f ietsenstal.Voordeldonk 2014 41.678,60 
Verv.r io ler ing Voordeldonk 2014 nool BS Voordcldonk 6 .043,09 
Totaal verv.riolering Voordeldonk 2014 6 . 0 4 3 , 0 9 
Verv. l ichtkoepel Horizon 2014 Vervangen l ichtkoepel Hor izon 2014 385,99 
Totaal verv.l ichtkoepel Horizon 2014 385,99 
Verv.r io ler ing Toverkru id 2014 vervanging riolering Toverkru id 2014 4 .586 ,32 
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Totaal verv.riolering Toverkruid 2014 4.686,32 
Asbestsanering basisscholen asbestsanering basisscholen 25.776,16 
Totaal asbestsanering basisscholen 25.776,16 

Totaal basisonderwijs 78.094,74 
Voorziening IHP correctie saldo voorz. IHP 49.790,77 
Totaal voorziening IHP 49.790,77 
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten legionella controle 175,88 
OHV. Jeugdgebouw Jonq Nederland Asten vluchtwegaanduidinq vervangen 1.379,93 
OHV. Jeuqdqebouw Jong Nederland Asten reparatie noodverlichtings app. 103,82 
OHV. Jeuqdqebouw Jong Nederland Asten keuren brandblusapp. 398,17 
OHV. Jeuqdqebouw Jong Nederland Asten monstername legionella 222,15 
OHV. Jeugdgebouw Jonq Nederland Asten onderhoud dak 181,50 
OHV. JcijqdqcbOLJw jong Nederland Asten controleren noodverlichting en vluchtwegaanduiding 381,44 
OHV. Jeuqdqebouw Jonq Nederland Asten onderhoud 164,50 
OHV. Jeuqdqebouw Jonq Nederland Asten storting voorzieningen -6.968,00 
Totaal OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten -3.960,60 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten Onderh. inbraak Scouting 463,03 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten legionella controle 175,87 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten noodveriichtinq vervangen 1.088,96 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten onderhoud cv 350,02 
OHV. Jeugdgebouw Scoutinq Asten keuren brandblusapp. 80,59 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten monstername legionella 129,59 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten onderhoud dak 181,50 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten controleren noodverlichting en vluchtwegaanduiding 191,98 
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten storting voorzieningen -4.588,00 
Totaal OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten -1.916,36 
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden Onderh. inbraak Jonosh 315,77 
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden Bijdrage alarmcentrale Jonosh 427,14 
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden onderhoud CV Jonosh 193,04 
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden Restant onderhoud van Eersel Schoolstraat 85,76 
OHV. Jeuqdqebouw Jonosh Heusden keuren brandblusapp. 327,80 
OHV. Jeuqdqebouw Jonosh Heusden controleren noodverlichting en vluchtwegaanduidinq 575,95 
OHV. Jeuqdqebouw Jonosh Heusden 2 thermostaatklokken 259,42 
OHV. Jeuqdqebouw Jonosh Heusden onderhoud dak 272,25 
OHV. Jeuqdqebouw Jonosh Heusden elektrische keuring NEN 3140 4.902,92 
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden storting voorzieningen -12.027,00 
Totaal OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden -4.666,94 

Totaal jeugdonderkomens -iO.543,90 
OHV. Sportaccomodatie Asten HCAS glasschade HCA 300,37 
OHV. Sportaccomodatie Asten HCAS storingen m vd griend 1.478,05 
Totaal OHV. Sportaccomodatie Asten HCAS 1.778,42 
OHV. Sportaccomodatie Asten Klimop aanpassen meterkast 61,25 
OHV. Sportaccomodatie Asten Klimop verlagen aansluitwaarde 138,11 
Totaal OHV. Sportaccomodatie Asten Klimop 199,36 
OHV. Sportaccomodatie Asten NWC inmeten en verwerken kadastergegevens 150,00 
OHV. Sportaccomodatie Asten NWC kadaster beatrixlaan 465,00 
OHV. Sportaccomodatie Asten NWC storingen m vd griend 227,89 
Totaal OHV. Sportaccomodatie Asten NWC 842,89 

Totaal gebouwen sportcomplex Asten 2.820,67 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Onderhoud sportvelden 400,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as vergoeding nwc -6.648,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Vergoeding NWC 6.648,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Reparatie verlichting Hcas 328,99 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Onderhoud sportvelden 728,20 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Onderhoud sportvelden 200,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Maaien sportvelden 500,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Reparatie verlichting NWC 345,84 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Bemesting 500,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Snoeien bomen HACAS 770,51 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Onderhoud kunstgras Hcas (zand) 1.250,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Ruimen takken en derqelijke 589,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Onderhoud kunstgras nwc 1.280,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Maaien sportvelden 400,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Bijmaken sleutels 19,63 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Mest sportvelden 1.000,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as mest sportvelden 700,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Vergoeding vrijwilligers 5.548,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Vergoeding vrijwilligers 1.798,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Maaien 500,00 
OHV. veldvoorz. sportcompl. as Maaien 239,65 
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OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as groot onderhoud 4 .357 ,04 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Kunstmest 929 ,55 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Pleksgeweis doorzaaien gras 286,90 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Pleksgeweis doorzaaien gras 78,29 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Bal lenvanger en Net Hcas 5 .356,75 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Maaiwerk NWC 1.650,82 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Controle beregening 30,04 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Vergoeding vri jwi l l igers Kl imop 899,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Maaien 500,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Onderhoud beregening Hcas 1.190,25 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as bodemonderzoek 700,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as CROaW afdracht 32,94 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Maaien 400 ,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as groot onderhoud spor tve lden 800,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Levering borstel Hcas en reparat ie kunstqras Nwc 785,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Onderhoud kunstgras k l imop 1.185,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Onderhoud kunstgras nwc 1.280,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as vegoeding nwc 6 .648,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as verqoeding Hcas 2 .276,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as maaien sportvelden 600 ,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as stor ingen 624,01 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Sportve lden 740,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as blad ruimen 177,28 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as cultuurtechniek onderhoud 899 ,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Onderhoud kunstqras Hcas (zand) 1.380,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Winterklaar maken beregening 125,97 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Maaien 500,00 
OHV. veldvoorz. spor tcompl . as groot onderhoud 2 .198,08 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Maaien 787,24 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Onderhoud HCAS 2 .630,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Bestr i jd ingsmiddelen Algen 2 .432,50 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Isa sports 1.211,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Graszaad 1.184,30 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Onderhoud kunstgras Kl imop 1.100,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Maaien 400 ,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Maaien sportvelden 400 ,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Markeerv lagget jes beregening 20 ,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as kadaster beatr ix laan 455 ,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . as Reparatie l ichtmast Korfbal 328,99 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as privat isering HCAS 42 ,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as Onderhoud 158,75 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . as stort ing voorz ieningen -74 ,747 ,00 
Totaal OHV. veldvoorz. sportcompl. as -8.638,38 
OHV. Gymlokaa l Schoolst raat onderhoud CV 357 ,75 
OHV. Gymlokaa l Schoolst raat keuren brandblusapp. 34,11 
OHV. Gymlokaa l Schoolst raat controleren noodverl icht ing en v luchtwegaanduid ing 135,28 
OHV. Gymlokaa l Schoolst raat onderhoud verwarming 50,22 
OHV. Gymlokaa l Schoolstraat onderhoud dak 198,15 
OHV. Gymlokaa l Schoolstraat storing 54,35 
OHV. Gymlokaa l Schoolst raat vervangen noodverl icht ing 1,052,10 
OHV. Gymlokaa l Schoolst raat vervangen magneetk lepvervangen magneetk lep 309 ,49 
OHV. Gymlokaa l Schoolst raat stort inq voorz ieningen -11 ,508 ,00 
Totaal OHV. Gymlokaal Schoolstraat - 9 . 2 9 6 , 5 5 
OHV. meubi la i r en speel toestel len sporth materiaal voor rekstok 100,14 
OHV. meubi la i r en speel toestel len sporth klein materiaal sporthal 7,55 
OHV. meubi la i r en speel toestel len sporth stort inq voorz ieningen -25 .341 ,00 
Totaal OHV. meubilair en speeltoestellen sporth -25.233,30 
OHV. Spor tha l de Schop lekkage dak 200,94 
OHV. Spor tha l de Schop lekkage verwarmingskete l 747 ,77 
OHV. Sporthal de Schop ri jplaten niet nodig! -214 ,34 
OHV. Sporthal de Schop cartr idge de luxe 97 ,26 
OHV. Sporthal de Schop noodverl icht ing 3 .070,42 
OHV. Sporthal de Schop f i l terzakken vervangen kleine zaal 438 ,37 
OHV. Sporthal de Schop filters vervangen 167,56 
OHV. Sporthal de Schop Storting voorz ieningen -8 .977 ,00 
Totaal OHV. Sporthal de Schop -4.469,02 
OHV. Molen bl iksembevei l ig ing 99 ,22 
OHV. Molen abonnement 55,00 
OHV. Molen b n g l 7 - 6 subs. 2014 oos tenwind :monumentenwach t -1 .665 ,00 
OHV. Molen bng29-7 subs molen brandenburg -16 .520 ,00 
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OHV. Molen inspectie houtarts 325,70 
OHV. Molen b n g l l - 8 subs restaurat ie molen -33 .553 ,00 
OHV. Molen bnq30-9 subs prov. noord brabant -37 .170,00 
OHV. Molen monumentenwacht 199,50 
OHV, Molen l e termi jn aanpassing molen 5.025,80 
OHV. Molen wespennest verwi jderen 54,45 
OHV. Molen schi lderen molen 15.524,30 
OHV. Molen onderhoud blusmiddelen 475,95 
OHV. Molen creditnota ivm niet qe leverde poederblusser -224,46 
OHV. Molen bnq lO-12 subsidie nimby rai jmakers brandenburch -117.705,00 
OHV. Molen corr. subsidie brandenburg e .d . 171.395,00 
OHV. Molen 4 de termi jn molen oostenwind 11.918,34 
OHV. Molen meerwerk insteekkop 4 .132,15 
OHV. Molen 2 de termijn 29.907,72 
OHV. Molen 3 de termi jn onderhoud molen 8.017,18 
OHV. Molen creditnota onderhoud noodverl icht ing -677,18 
OHV. Molen b n g l 7 - 1 0 subs prim 2006 molen Oostenwind -9 .314,58 
OHV. Molen storting voorz ieningen -25 .515,00 
Totaal OHV. Molen 4.687,09 
OHV. Beiaard onderhoud beiaard 643,50 
OHV. Beiaard l e termijn draadregelaars en klepels aanpassen 4 .457,54 
OHV. Bc iaa id 2 de termi jn draaadregelaars 6 .686,46 
OHV. Beiaard stort ing voorz ieningen -8 .335,00 
Totaal OHV. Beiaard 3.452,70 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id Subsid ie gemeentel i jk monumentS t . Jozefplein 13. 1.934,50 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id 'Subs id ie gemeentel i jk monument St, Jozefplein 14 2.208,85 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id Subsid ie onderhoud qemeentel i jk monument Hemel 2 350,00 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id subs onderhoud gemeentel i jk monument st jozef lp 3 1.788,25 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id subs onderhoud gemeentel i jk monument st jozeflp 3 1.559,50 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id gemeentel i jk monument Lindestraat 7. 2.350,00 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id sub onderhoud gem.monumen t Sint Jozefplein 19 2.178,30 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id onderhoud gemeente monument Wi lhelminastraat 24 2.350,00 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id Monumentensubs. Sint Jozefplein 15 2.173,00 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id Subs id iebesch. g e m . monument St. Jozefplein 20 2.350,00 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id Subs id iebesch. g e m . monument Burg. Frenckenstr . 49 1.491,72 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id onderhoud gemeentel i jk monument Wi lhelminastr 28 2.268,75 
OHV, gemeentel i jk monumentenbele id Subsid ie onderhoud gemeentel i jk monument Wolfsberg 1.500,00 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id onderhoud gemeentel i jk monument St. Jozefplein 15 2.257,80 
OHV. gemeentel i jk monumentenbele id stort inq voorz ieningen -14 .850 ,00 
Totaal OHV. gemeenteli jk monumentenbeleid 12.020,67 
OHV. muur Lindestraat stort ing voorzieningen -970,00 
Totaal OHV. muur Lindestraat -970,00 
OHV. Zwembad de Schop filters douches 1.088,40 
OHV. Zwembad de Schop onderhoud inbraak en brandmeldinstal lat ie 1.321,34 
OHV. Zwembad de Schop herstel len harmonicagaas 127,50 
OHV. Zwembad de Schop Creditnota Lotec 41300220 ivm garantie c la im -1 .842,87 
OHV. Zwembad de Schop verv. 2 electr. 25m bad 2.633,95 
OHV. Zwembad de Schop Instal lat ieonderzoek zwembad De Schop, Kui jpers bv 7.500,00 
OHV. Zwembad de Schop overeenkomst Lotec 2.905,00 
OHV. Zwembad de Schop onderhouds overeenkomst 1.805,81 
OHV. Zwembad de Schop Sensor vervangen 616,55 
OHV. Zwembad de Schop Preventief onderhoud 2.432,00 
OHV. Zwembad de Schop proefstukken 130,00 
OHV. Zwembad de Schop kleefmagneet vervangen 154,50 
OHV. Zwembad de Schop vervangen slang van werkh 245,86 
OHV. Zwembad de Schop desinfect ie 439,28 
OHV. Zwembad de Schop storing douche 138,00 
OHV. Zwembad de Schop vervangen van defecte TSA 1.842,87 
OHV. Zwembad de Schop alle toestel len gaskranen dicht 60,00 
OHV. Zwembad de Schop belsysteem aanbrengen 247,92 
OHV. Zwembad de Schop verl ichting zwembad aanpassen 2.675,52 
OHV. Zwembad de Schop kl imaat instal lat ie l e termi jn 48 .425 ,00 
OHV. Zwembad de Schop verl ichting 154,50 
OHV. Zwembad de Schop storing CV 122,48 
OHV. Zwembad de Schop kl imaatinstal lat ie 2e termi jn 48 .425 ,00 
OHV. Zwembad de Schop diversen 3.950,79 
OHV. Zwembad de Schop afrekening renovat ierestANT 5.000,00 
OHV. Zwembad de Schop diverse werkzaamheden 1.340,00 
OHV. Zwembad de Schop gaas repareren 147,00 
OHV. Zwembad de Schop aanpassinq LB instal l . 5.345,02 
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OHV. Zwembad de Schop overeenkomst onderhoud CV installatie 843 ,43 
OHV. Zwembad de Schop onderhoud schuifdeur 159,44 
OHV. Zwembad de Schop aanpassen installatie 231 ,25 
OHV. Zwembad de Schop storing 175,00 
OHV. Zwembad de Schop trap lassen 124,00 
OHV. Zwembad de Schop knopci l inder 115,90 
OHV. Zwembad de Schop pei lbuizen slaan , incl rapportage 250 ,00 
OHV. Zwembad de Schop vervangen accu's 90 ,00 
OHV. Zwembad de Schop inspectie bl iksembevei l ig ing 569 ,00 
OHV. Zwembad de Schop onderhouds overeenkomst CV + luchtbehandel ingsinst 10 .712 ,00 
OHV. Zwembad de Schop binnenschi lderwerk 6 .209 ,75 
OHV. Zwembad de Schop aanpassingen schui fdeur zwembad 484 ,00 
OHV. Zwembad de Schop keuren brandblusapp. 297 ,15 
OHV. Zwembad de Schop controleren noodverl icht ing en v luchtwegaanduid ing 1.013,06 
OHV. Zwembad de Schop doorspui ten riolering 276 ,00 
OHV. Zwembad de Schop storing BMI 89 ,75 
OHV. Zwembad de Schop vervangen gli jstang en toebehoren scheidsrechterev 202 ,45 
OHV. Zwembad de Schop zwembadgoot herstel len 313 ,50 
OHV. Zwembad de Schop factuur onjuist, wordt gecredi teerd 623 ,50 
OHV. Zwembad de Schop werkz.heden menerga /k l imaat reg . 1.603,15 
OHV. Zwembad de Schop advies, fi lters en aanpass ingen hydroscope 6 ,678 ,90 
OHV. Zwembad de Schop storing boiler loopt over 4 0 1 , 7 5 
OHV. Zwembad de Schop creditnota boiler loopt over -153 ,00 
OHV. Zwembad de Schop creditnota -5 .356 ,00 
OHV. Zwembad de Schop creditnota -5 .356 ,00 
OHV. Zwembad de Schop magneetk lep 214 ,75 
OHV. Zwembad de Schop 20 filters 907 ,00 
OHV. Zwembad de Schop douchekoppen vervanqen tbv legionella 1.573,91 
OHV. Zwembad de Schop credei tnota -284 ,25 
OHV. Zwembad de Schop creditnota -181 ,53 
OHV. Zwembad de Schop creditnota -623 ,50 
OHV. Zwembad de Schop aanpassen luik watermeter 249 ,40 
OHV. Zwembad de Schop fi lters douches 90 ,75 
OHV. Zwembad de Schop onderhoud CV 201 ,00 
OHV. Zwembad de Schop legionella 255 ,82 
OHV. Zwembad de Schop lotec onderhoud 534,21 
OHV. Zwembad de Schop onderzoek leqionella 390 ,00 
OHV. Zwembad de Schop aanpass ingen bl iksemafleiding 1.954,00 
OHV. Zwembad de Schop fi lters legionella 907 ,00 
OHV. Zwembad de Schop 2 extra spoelkranen tbv legionel labeheersing 587 ,70 
OHV. Zwembad de Schop 2 de termi jn aanpassen water leiding instal latie 5 .530 ,59 
OHV. Zwembad de Schop aanpassen waterleidinginstal lat ie de schop l e ter 15 .000 ,00 
OHV. Zwembad de Schop onderhoud dak 500 ,00 
OHV. Zwembad de Schop fi lters douches 907 ,00 
OHV. Zwembad de Schop filters douches 55 ,00 
OHV. Zwembad de Schop chemisch reinigen leidingnetwerk 2 .155 ,00 
OHV. Zwembad de Schop RIE & beheersplan 1.450,00 
OHV. Zwembad de Schop oplossen storing chloor 4 . 727 ,95 
OHV. Zwembad de Schop vervangen noodverl icht ing 1.950,00 
OHV. Zwembad de Schop diversen 156,19 
OHV. Zwembad de Schop stor ing CV 770,17 
OHV. Zwembad de Schop storing CV 181,63 
OHV. Zwembad de Schop stort ing voorz ieningen -207 .560 ,00 
Totaal OHV. Zwembad de Schop -8.226,70 
OHV Gebouwen sportcomplex Ommel Olympia inmeten en verwerken kadastergegevens 150,00 
Totaal OHV Gebouwen sportcomplex Ommel Olympia 150,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Onderhoud sportvelden 300,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Onderhoud sportvelden 397 ,60 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Onderhoud sportvelden 100,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien sportvelden 200 ,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Bemest ing 350 ,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Beregening 45 ,12 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien sportvelden 244 ,40 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Mest sportvelden 359 ,05 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Mest sportvelden 8,75 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien 109,40 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien 125,76 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus groot onderhoud 1.191,03 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Kunstmest 507,08 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Pleksgeweis doorzaaien gras 54,25 
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OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Pleksgeweis doorzaaien gras 14,80 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus groot onderhoud 599,48 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien 429,40 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien 200,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus bodemonderzoek 200,00 
OHV. veldvoorz. spor tcompl . Heus winter jkaar maken beregening 126,97 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien 200,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien 250,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus groot onderhoud sportvelden 298,76 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus maaien sportvelden 200,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Vergoeding Ondo 1.154,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus vergoeding DOS 242,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Spor tve lden 400,00 
OHV, ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Graszaad 400,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Vergoeding vri jwi l l igers 1.154,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Verqoeding vri jwi l l igers dos 242,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus pvc knie 90 5,43 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien 250,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcompl . Heus Dug Outs 4 .015,00 
OHV. veldvoorz. spor tcompl . Heus Maaien sportvelden 244,40 
OHV. ve ldvoorz . spor tcompl . Heus storting voorz ieningen -27 .595 ,00 
Totaal OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus -12.976,32 
OHV. ve ldvoorz, sportcpl . Om Onderhoud sportvelden 144,40 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Onderhoud sportvelden 198,60 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Onderhoud spor tve lden 110,01 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Aanpassing hekwerk OB 300,00 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Maaien sportvelden 144,40 
OHV. veldvoorz. sportcpl . Om Bemest ing 187,50 
OHV. ve ldvoorz . spor tcpl . Om Beregening 45,12 
OHV. ve ldvoorz. spor tcpl . Om Vern ieuwen bekabel ing 757,06 
OHV. ve ldvoorz. spor tcpl . Om Vern ieuwen bekabel ing .'4,4.3 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Beregening Ommel 113,27 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Maaien sportvelden 200,00 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Maaien 300,00 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Vergoeding vri jwil l igers 1.253,75 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Maaien 70,89 
OHV. veldvoorz. sportcpl . Om groot onderhoud 2.382,02 
OHV. ve ldvoorz . sportcpl . Om Kunstmest 253,55 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Pleksgeweis doorzaaien gras 180,48 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Pleksgeweis doorzaaien gras 49 ,25 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om groot onderhoud 1.198,95 
OHV. veldvoorz. sportcpl . Om Maaien 214,71 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Maaien 144,40 
OHV. ve ldvoorz. spor tcpl . Om bodemonderzoek 105,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcpl . Om Winterklaar maken beregening 126,98 
OHV. ve ldvoorz. spor tcpl . Om Maaien 144,40 
OHV, ve ldvoorz. spor tcpl . Om Maaien 194,40 
OHV. veldvoorz. sportcpl . Om groot onderhoud spor tve lden 400,00 
OHV. ve ldvoorz. spor tcpl . Om maaien sportvelden 192,81 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om vergoeding OB 1.253,75 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Sportvelden 206,30 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Reparatie hekwerk 500,00 
OHV. veldvoorz. sportcpl . Om Graszaad 238,20 
OHV. veldvoorz. sportcpl . Om Controle beregening 60,09 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Maaien 194,40 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Boomverzorg ingswerkzaamheden 570,44 
OHV. ve ldvoorz. sportcpl . Om Maaien sportvelden 200,00 
OHV. ve ldvoorz . spor tcpl . Om storting voorz ieningen -17 .558,00 
Totaal OHV. veldvoorz. sportcpl. Om -4.887,42 
OHV. psz Pinkelt je Ostade onderhoud CV Pinkelt je 135,98 
OHV. psz Pinkelt je Ostade keuren brandblusapp. 38,25 
OHV. psz Pinkelt je Ostade controleren noodverl icht ing en v luchtwegaanduid ing 136,13 
OHV. psz Pinkelt je Ostade onderhoud CV 54,35 
OHV. psz Pinkelt je Ostade Hek Pinkelt je 3 .172,02 
OHV. psz Pinkelt je Ostade onderhoud dak 302,50 
OHV. psz Pinkelt je Ostade onderhoud dak 181,50 
OHV. psz Pinkelt je Ostade stort ing voorz ieningen -3 .253,00 
Totaal OHV. psz Pinkeltje Ostade 777,73 
OHV. psz Pinkelt je Heusden Onderhoud Hart van Heuze 1.024,63 
OHV. psz Pinkelt je Heusden controleren noodverl icht ing en v luchtwegaanduid ing 46,04 
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OHV. psz Pinkeltje Heusden Doorbelasting onderhoud 373,57 
OHV. psz Pinkeltje Heusden storting voorzieningen 2.162,00 
Totaal OHV. psz Pinkeltje Heusden 3.606,24 
OHV. psz Pinkeltje Lover Pinkeltje Lover lekkage 623,75 
Totaal OHV. psz Pinkeltje Lover 623,75 
OHV. psz Deken van Houtschool storting voorzieningen -5.036,63 
Totaal OHV. psz Deken van Houtschool -5.036,63 

Totaal peuterspeelzalen -28,91 
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel ovbk onderh voorz Dissel inbraak 574,75 
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel Den Dissel 181,50 
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel kadaster beatrixlaan 465,00 
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel Glasschade Varendonck september 1.355,20 
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel kapitaallasten 2014 2.418,96 
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel storting voorzieningen -13.177,00 
Totaal OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel -8.181,59 

TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN VOORZIENINGEN -69.306,25 

Reserves afval en riolering overhevelen naar voorziening 
Reserve afval naar voorziening -330.819,30 
Reserve riolering naar voorziening -1.189.235,93 
Dekkingsreserve riolering naar voorziening -2.805.387,84 

-4.325.443,07 

TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN VOORZIENINGEN -4.394.749,321 
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Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

2014 2013 

Obligatie leningen 
Onderhandse leningen 
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 301 3.229 
Binnenlandse bedrijven 
Overige binnenlandse sectoren 
Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige 
sectoren : -

301 3.229 
Door derden belegde gelden 
Waarborgsommen 

301 3.229 

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over 
het jaar 2014: 

Saldo Vermeerde- Aflossingen Saldo 
31-12-13 ringen 3i- i2- i4 

Binnenlandse bedrijven/banken 3.229 - 2.928 301  
Door derden belegde gelden . . - - 
Waarborgsommen ; : -

Totaal 3.229 - 2.928 301 

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt 
97141,41. 
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Vlottende passiva 

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

Schulden < 1 jaar 
Bank- en girosaldi 
Overlopende passiva 

Totaal 

2014 2013 

2.131 

2.592 

2.278 

2.597 

4.823 4.875 

In het bedrag overlopende passiva is een bedrag van € 1.210.465,03 vooruitontvangen 
subsidies/bijdragen openbare lichamen opgenomen. Het verloop hiervan in 2014 
wordt in onderstaand overzicht weergegeven. 

Saldo Toe- Onttrek- Saldo 
31-12-13 voeging king 31-12-14 

Besluit locatiegebonden subsidie 189 - 8 181 
Invest.budget stedelijke vernieuwing 79 - - 79 
Externe veiligheid provincie 2008 9 - - 9 
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid 98 - 14 84 
SOBB 20 - - 20 
Planschade Bergweg 63 34 - - 34 
Klimaatbeleid 2 - - 2 
Duurzaam veilig 8 - - 8 
Jeugd zorg 2009 4 - - 4 
Participatiefonds 2013 70 - 70 -
Aanleg glasvezel 43 8 - 51 
Kwaliteitsverbetering buitengebied 378 7 11 374 
Leerplicht 2011-1-2012 Helmond 8 - - 8 
Ruimtelijke plannen individueel 53 23 2 74 
Actualisatie BP Ommel 14 - 2 12 
COA begeleiding asielgerechtigden 2 18 20 -
Wijkontwikkelingsplan Asten-Oost - 4 - 4 
Zorgsteunpunt Heusden 2014 - 1 - 1 
Planschade BMV Heusden 2014 - 23 - 23 
Planschade MFA Ommel 2014 - 20 - 20 
Participatiebudget 2014 - 51 - 51 
Subsidie Nimby Westelijke Poort - 171 - 171 

1.011 326 127 1.210 

Kortlopende schulden 

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden: 

2014 2013 

Kasgeldleningen 
Bank- en girosaldi 
Overige schulden 

Totaal 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

Nog te betalen bedragen 
Vooruit ontvangen bedragen 
Totaal 

2.131 

2.131 

2014 

1.305 
1.387 
2.692 

2.278 

2.278 

2013 

1.406 
1.191 
2.597 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De belangrijkste niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn hier opgenomen.  

Waarborgen en garanties 
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en 
rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden: 
Geldnemer 

WBV Bergopwaarts 
WBV Bergopwaarts 
WBV Bergopwaarts 
Tennisv. De Meijvink 
Wocom 
Diversen 
Verkrijgen eigen woning 

Aard/Om- 
schrijving 

bouw woning 
bouw woning 
diversen 
tennisaccom. 
proj. de Lisse 
uitv. ABW 
diversen 

OorspronkePercentage Restant Restant 
lijk bedrag borgstelling begin jaar eind jaar 

29.784 50 14.114 11.401 
794 100 337 -

3.000 50 1.500 1.500 
64 100 9 4 

13.150 50 6.575 6.575 
52 100 28 41 

10.800 50 1.252 1.121 

57.644 23.815 20.642 Totaal ( X 1.000) 

Er hebben geen betalingen plaatsgevonden inzake borg- en garantstellingen 

De gemeente Asten heeft zich tot onderstaande, niet uit de balans opgenomen 
financiële verplichtingen voor een aantal toekomstige jaren verbonden. 
Dit heeft geresulteerd tot onderstaande overzicht. 

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Licenties 
Licenties netwerkomgeving 
Diverse onderhoudscontracten voor gemeentelijke gebouwen 
Overeenkomst inzamelen en vermarkten van huishoudelijk verpakkingsglas 
Huurovereenkomst beiaard- en natuurmuseum 
Schoonmaakcontract 
Arbodienstverlening 
Huurovereenkomst ruimten voor kinderopvang BMW Heusden 
Licentie squit 
Overeenkomst vervanging print- en kopieerapparatuur 

Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten 

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, 
maatschappelijke ondersteuning vanuit de WMO en werk en inkomen. 
Een deel van deze taken heeft de gemeente nu ook al, een deel neemt zij over van de 
Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. 

De contractering (ondertekende deelovereenkomsten] van de dienstverleners Wmo Is 
gebeurd via een zogenaamd bestuurlijk aanbestedingstraject. Alle aanbieders die 
voldoen aan de eisen die in de deeiovereenkomst zijn opgenomen kunnen een contract 
aangaan. 

Bij jeugdhulp heeft gedeeltelijk bestuudijke en gedeeltelijk Europese aanbesteding 
plaatsgevonden. Met uitzondering van de contracten met Bureau Jeugdzorg zijn alle 
overeenkomsten uitsluitend op prijs gebaseerd (er zijn geen volume-afspraken). 

Het is niet mogelijk een financiële verplichting aan te geven en wel om de volgende 
redenen; 

• Er zijn geen volumeafspraken met aanbieders gemaakt. 
• Nog niet gecontracteerde aanbieders kunnen ten alle tijden nog kiezen om alsnog 

het contract aan te gaan. 
• Klanten mogen tussentijds van aanbieder veranderen. 
• Klanten mogen tussentijds veranderen van zorg in natura naar 

persoongebonden budget en vice versa. 

Voor wat betreft werk en inkomen voert het Werkplein regio Helmond samen met de 
Atlant Groep de re-integratietaken voor de gemeente Asten uit. Aanvullend 
voert de Atlant Groep de WSW-taken voor de gemeente Asten uit. 

26.000 
16.000 
22.000 
10.000 
30.000 
33.000 
20.000 
24.000 
28.000 
52.000 
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Eigen bijdrage op grond van de WMO 
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de hulshouding of een financiële tegemoet
koming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd. 
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen 
bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. 
De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als 
gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als 
geheel te kunnnen vaststellen. 
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, 
heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid 
en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke 
verantwoordelijkeheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheden omtrent 
omvang en hoogte van de eigen bijdrage kunnen worden verkregen. 

Drempelbedrag schatkistbankieren 
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale 
overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. 
Het drempelbedrag van de gemeente Asten is vastgesteld op € 250.000, = . 

Onderstaande bedragen zijn in 2014, gemiddeld per kwartaal, buiten de schatkist gehouden, 
le kwartaal: 440.660,= 
2e kwartaal: 298.033,= 
3e kwartaal: 335.239,= 
4e kwartaal: 367.084,= 
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WNT-verantwoording 2014 Gemeente Asten 

Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van 
de volgende op Gemeente Asten van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene 
WNT-maximum. 

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Gemeente Asten i s€ 230.474,00. 
Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar 
rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, 
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 
1,0 fte. 

Bezoldiging topfunctionarissen 

Leidinggevende topfunctionarissen^ 

Bedragen x C 1 W.M.A. Verberkt M.B.W. van Erp-
Sonnemans 

Functie(s) Secretaris/Alg directeur Griffier 

Duur dienstverband in 2014 1/1 - 31/12 1/1 - 31/5 
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,78 
Duur dienstverband in 2014 1/6 - 31/12 
Omvang dienstverband (in fte) 0,89 

Bezoldiging 
Beloning 96.534 59.259 
Belastbare onkostenvergoedingen 2.959 43 
Beloningen betaalbaar op termijn 15.915 9.350 
Totaal bezoldiging 115.408 68.652 
Toepasselijk WNT-maximum^ 230.474 193.406 
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SISA - Verantwoordingsinformatie 
Specifieke uitkeringen 
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M i n i s t e r i e v a n B i n n e n l a n d s e Z a k e n e n 
K o n i n k r i j k s r e l a t i e s 

C 7 C 

O C W D9 

SZW G1 

Investering stedelijke 
vernieuwing (ISV) II 

Provinciale beschikking 
en/of verordening 

Project-gemeenten (SiSa 
tussen medeoverheden) 

Hieronder per regel één 
besch ikk ingsnummer en in de 
ko lommen ernaast de 
verantwoording si nfonnat ie 

On derwij sa ch terstand en b 
eletd 2011-2015 (OAB) 

G e m e e n t e n 

Wet sociale 
werkvoorziening 
(Wsw)_gemeente 2014 

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of er in (jaar 
T) geen, enkele of alle 
inwoners werkzaam warer 
bij een Openbaar lichaam 
o.g.v. d 

S i S a b i j l age v e r a n t w o o r d i n g s i n f o r m a l i e 2014 op g r o n d v a n ar t ike l 3 v a n d e R e g e l i n g i n f o r m a t i e v e r s t r e k k i n g s i s a - d .d . 2 j a n u a r i 2015 

Bested ing (jaar T) ten laste van 
provinciale middelen 

Aard contmie n v.t. 
Indicatomummer C7C/01 

1238315/1674148 e O 
Kop ie besch ikk ingsnummer 

Aard contmie n.v.t. 
Indicatomummer 070/07 

1238315/1674148 

Bested ing (jaar T) aan 
voorz ien ingen \roor 
voorschoo lse educat ie die 
vo ldoen aan de wettelijke 
kwal i tei tseisen (conform artikel 
166, eerste lid W P O ) 

Aard controle R 
Indicatomummer D9/01 

€ 67.640 

Het totaal aanta l geïndiceerde 
inwoners van uw gemeente dat 
een dienstbetrekking heeft of op 
de wachtli jst staat en 
besch ikbaar is o m een 
dienstbetrekking a ls bedoeld in 
artikel 2 , eerste lid. of artikel 7 
van de wet te aanvaarden op 31 
d e c e m b e r (jaar T) 

Aard controle R 
Indicatomummer Gl/Ol 

Aard controle R 
Indicatomummer 070/02 

Eindverantwoord ing J a / N e e 

Aard controle n v t 
Indicatomummer 070/08 

Over ige bested ingen (jaar T) 

Aard contmie R 
Indicatomummer 070/03 

€ 143.832 
Activiteiten stedeli jke 
vemieuwing (in aantal len) 

Afspraak 

A l leen in te vul len na afloop 
project 

Aard contmie D1 
Indicatomummer 070 /09 

Cumulat ieve bested ingen ten 
laste van provinciale middelen 
tot en met (jaar T) 

D e z e indicator is bedoe ld voor 
de tussent i jdse a fs temming van 
de juistheid en vol ledigheid van 
de verantwoordingsinformatie 

Aard contmie n.v t 
Indicatomummer 070/04 

Activiteiten stedeli jke 
vernieuwing (in aantal len) 

Real isat ie 

A l leen in te vul len na afloop 
project 

Aard contmie Dl 
Indicatomummer 070 /10 

Cumula t ieve over ige 
bes ted ingen tot en met Oaar T) 

D e z e indicator is bedoe ld voor 
de tussent i jdse a fs temming 
van de juistheid e n 
vol ledigheid van de 
vera n twoord i ng si nf ormati e 

Aard contmie n v t 
Indicatomummer 070 /05 

Toel icht ing afSvijking 

Aard contmie n v t 
Indicatomummer 070 / 06 

€ 1.191.859 
Activiteiten stedeli jke 
vernieuwing 

Toel icht ing afwijking 

Al leen in te vutten na af loop 
project 

Aard contmie nvt 
Indicatomummer C7C /11 

Bested ing (jaar T) aan over ige 
activiteiten (naast W E ) voor 
leer i ingen met een grote 
achterstand in de Neder landse 
taal (confonn artikel 165 W P O ) 

Aard contmie R 
Indicatomummer 09/02 

Bested ing ( jaarT) aan 
a fspraken over voor- en 
v roegschoo lse educat ie met 
bevoegde gezagso rganen van 
scho len , houders van kindcentra 
en peuterspee lza len (conform 
artikel 167 W P O ) 

Aan:! contmie R 
Indicatomummer D9 / 03 

Vol led ig zel fs tandige uitvoering 
J a / N e e 

Aard contmie nvt 
Indicatomummer Gl /02 

€ 13.850 

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1) 

D e z e indicator is bedoe ld voor 
de tussent i jdse afs temming van 
de juistheid en vol ledigheid van 
de verantwoordingsinformatie 

Aard contmie R 
Indicatomummer D9 / 04 

€ 97.522 



^ i S a ^ j j l a g e ^ e r a i T t w o o ^ ^ 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 
SZW Wet sociale 

werkvoorziening 
(Wsw)_totaal 2013 

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw) 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
totaal (jaar T-1). (Dus: deel 
Openbaar lichaam uit SiSs 
(jaar T-1) regeling G1B + 
deel gemeente uit (jaar T 
1) regeling G1C-1) na 
contr 

Hieronder per regel één 
gemeente(code) uit (jaar T-1) 
selecteren en in de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeenie invullen 

Aard contmie n v t 
Indicatomummer GlA /Ol 

Het totaal aanlal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in (jaar T 
1). uitgedrukt in arbeidsjaren: 

Aard contmie R 
Indicatomummer GlA/02 

92.46 

Het totaal aantal gerealiseerde 
begeleid werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in (jaar T 
1). uitgedrukt in arbeidsjaren; 

inclusief deel openbaar lichaam 

Aard contmie R 
Indicatomummer G1A/03 

7.84 
Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
WWB_gemeente 2014 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) geen, 
enkele of alle taken heeft 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht op grond v 

Besteding (jaar T) algemene 
bijstand 

Gemeente 

1.1 Wet weriï en bijstand (WWB) 

Baten (jaar T) algemene bijstanqBesteding (jaar T) lOAW 
(exclusief Rijk) 

Gemeente 

1.1 Wet wertt en bijstand (WWB) 

Aard controle R 
Indicalomummer G2/01 

Aard contmie R 
Indicatomummer G2/02 

Gemeente 

2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
weritnemers (lOAW) 

Aard controle R 
Indicatomummer: G2 / 03 

Baten (jaar T) l O A W (exclusief 
Rijk) 

Gemeente 

1.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (lOAW) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G2/04 

€ 2.355.053 € 17.426 
Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen 

Gemeente 

1.4 Besluit bijstandveriening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Aard contmie R 
Indicalomummer G2/07 

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen 

Gemeenie 

1.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G2/08 

Baten (jaar T) W W I K (exclusief 

Rijk) 

Gemeente 

1,6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G2/09 

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee 

Aard contmie n v t 
Indicatomummer G2/10 

€ 7 093 C O 

Besteding (jaar T) lOAZ 

Gemeente 

3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (lOAZ) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G2 / 05 

€ 8.205 

Baten Oaar T) lOAZ 
(exclusief Rijk) 

Gemeente 

1.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (lOAZ) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G2/06 

C O 

G3 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensondertioud 
beginnende 
zelfstandigen )_gemeente 
2014 

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 

Besteding Oaar T) 
levensondertioud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob) 

Aard controle R 
Indicatomummer G3 /Ol 

Besteding Oaar T) 
kapitaal verstrekking (exclusief 
Bob) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G3/02 

Baten Oaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen 
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G3/03 

Baten Oaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G3/04 

Besteding Oaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in 
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 
Bob) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G3/05 

i O e 13.721 € 5.084 

Besteding Oaar T) Bob 

Aard controle R 
Indicalomummer 3 3 / 0 6 

i O 
Baten Oaar T) Bob (exclusief 
Rijk) 

Aard contmie R 
Indicatomummer G3/07 

Besteding Oaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 

Aard contmie R 
Indicatomummer G 3 / 0 8 

€ 0 

Volledig zelfstandige uitvoering 
Ja/Nee 

Aard contmie n v t 
Indicatomummer G3/09 



SZW G5 Wet participatiebudget 
(WPB)_gemeente 2014 

Wet participatiebudget 
(WPB) 

Alle gemeenten 
verantwoorden hier liet 
gemeentedeel over (jaar 
T), ongeacht of de 
gemeente in (jaar T) geen, 
enitele of alle taken heeft 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam 
opgericht 

Het aantal in (jaar T) bij een 
R O C ingel<ochte contacturen 

Let op: Dit is de enige 
gelegenheid om verantwoording 
af te leggen over deze 
taakuitvoering 

Let op: Deze verantwoording 
l<an niet door een 
gemeenschappeli jke regeling 
worden uitgevoerd, ongeacht d 

Aard controle Dl 
Indicatomummer G5/Ö1 

231 
Besteding (jaar T) 
participatiebudget 

Aard controle R 
Indicatomummer G5/02 

€ 224 682 

Waarvan besteding (jaar T) van 
educatie bij roc's 

Aard contmie R 
Indicatomummer G5/03 

€ 32.865 

Baten (jaar T) (niet-Rijk) 
participatiebudget 

Aard controle R 
Indicatomummer G5/04 

€ 725 

Waarvan baten (jaar T) van 
educatie bij roc's 

Aard controle R 
Indicatornummer G5105 

€0 

Reservering besteding van 
educatie bij roc's in jaar T voor 
volgend kalenderjaar Oaar T+1 

) 

Aard controle R 
Indicatomummer G5/06 

€0 

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja /Nee 

De zelfstandige uitvoering 
Ijetreft de indicatoren G5/02 
tot en met G5/06 

Aard controle nvt 
Indicatomummer G5/07 

Ja 
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Overzicht baten en lasten per 
programma en toelichting 
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Overzicht baten en lasten 
In (jit hooMstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de baten en 
lasten van de programma's. 

Het ove rz i ch t van baten en las ten bevat de vo lgende o n d e r d e l e n : 
1. Baten en lasten per programma. 
2. Incidentele baten en lasten. 
3. Algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. 
4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma). 

Lasten worden weergegeven met een " + " en baten met een Resultaat (voor 
en na bestemming) en saldo met een " - " betekent een negatief resultaat of saldo 
(lasten zijn groter dan baten). 

1. Baten en lasten per programma 

Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten 
en het saldo. 

P r o g r a m m a Begro t ing Bei 
2014 2( 

w i 

Begro t ing 
2 0 1 4 na 

w i j z i g ing 

Reken ing 
2014 

Lasten 
Bestuur en Dienstverlening 2.685.318 2.754.857 3.144.472 
Openbare Orde en Veiligheid 1.739.913 1.713.171 1.695.022 
Verkeer en Vervoer 2.432.707 6.705.057 2.222.715 
Economie en Recreatie 1.468.961 2.711.708 1.861.567 
Ruimte en Wonen 3.436.840 4.124.770 3.292.895 
jeugd en Onderwijs 2.727.720 2.995.109 2.519.972 
Sport en Cultuur 2.560.400 2.749.434 2.692.889 
Milieu en Reiniging 3.295.605 3.344.343 2.985.937 
Maatschappelijke Voorzieningen 10.242.944 11.139.090 10.230.982 
Financien 2.048.115 2.248.021 2.077.843 
Totaa l Las ten 32 .638 .523 4 0 . 4 8 5 . 5 5 8 3 2 . 7 2 4 . 2 9 2 
Baten 
Bestuur en Dienstverlening -487.284 -383.491 -339.520 
Openbare Orde en Veiligheid -102.031 -73.309 -79.508 
Verkeer en Vervoer -305.651 -773.489 -47.850 
Economie en Recreatie -114.797 -701.322 -260.935 
Ruimte en Wonen -1.461.017 -1.855.933 -1.738.323 
Jeugd en Onderwijs -293.533 -597.007 -472.883 
Sport en Cultuur -113.731 -155.399 -146.046 
Milieu en Reiniging -2.461.181 -2.462.545 -2.505.148 
Maatschappelijke Voorzieningen -5.599.843 -5.463.613 -5.548.622 
Financien -21.997.920 -28.019.450 -22.289.062 
Totaa l Baten - 3 2 . 9 3 6 . 9 8 9 - 4 0 . 4 8 5 . 5 5 8 - 3 3 . 4 2 7 . 8 9 7 
Resu l taa t 298 .466 0 7 0 3 . 6 0 5 
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In onderstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in gerealiseerde totaal van 
saldo van baten en lasten en het gerealiseerd resultaat (dit is inclusief mutaties 
reserves) 

Programma Begroting Beg 
2014 20 

wij 

egroting Rekening 
14 na 2014 

Bestuur en Dienstverlening 2.685.318 2.754.857 3.144.472 
Openbare Orde en Veiligheid 1.739.913 1.713.171 1.695.022 
Verkeer en Vervoer 2.432.707 6.705.057 2.222.715 
Economie en Recreatie 1.468.961 2.711.708 1.861.567 
Ruimte en Wonen 3.436.840 4.124.770 3.292.895 
]eugd en Onderwijs 2.727.720 2.995.109 2.519.972 
Sport en Cultuur 2.560.400 2.749.434 2.692.889 
Milieu en Reiniging 3.295.605 3.344.343 2.985.937 
Maatschappelijke Voorzieningen 10.242.944 11.139.090 10.230.982 
Financien 634.441 1.195.343 659.642 
Totaal Lasten 31.224.849 39.432.880 31.306.091 
Baten 
Bestuur en Dienstverlening -487.284 -383.491 -339.520 
Openbare Orde en Veiligheid -102.031 -73.309 -79.508 
Verkeer en Vervoer -305.651 -773.489 -47.850 
Economie en Recreatie -114.797 -701.322 -260.935 
Ruimte en Wonen -1.461.017 -1.855.933 -1.738.323 
Jeugd en Onderwijs -293.533 -597.007 -472.883 
Sport en Cultuur -113.731 -155.399 -146.046 
Milieu en Reiniging -2.461.181 -2.462.545 -2.505.148 
Maatschappelijke Voorzieningen -5.599.843 -5.463.613 -5.548.622 
Financien -817.122 -1.128.447 -1.512.935 
Totaal Baten -11.756.191 -13.594.555 -12.651.770 
Algemene dekkingsmiddelen -18.398.715 -18.229.244 -18.059.506 
Gerealiseerde totaal saldo baten en -1.069.943 -7.609.081 -594.815 
lasten 
Mutaties reserves -1.368.409 -7.609.081 -1.298.420 
Gerealiseerd resultaat 298.466 0 703.605 

Analyse begrotingsrechtmatigheid 

In het jaarverslag is een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na 
wijziging en de jaarrekening gemaakt. Deze analyse is ook prima geschikt voor 
een analyse betreffende begrotingsrechtmatigheid. 

Algemene dekkingsmiddelen 
Het verschil tussen de begroting 2014 na wijziging en de jaarrekening 2014 is 
€ 169.738,= nadelig. 
De grootste verschillen zijn de algemene uitkering (voordeel), toeristenbelasting 
en saldo financieringsfunctie (nadeel). 

Mutaties reserves 
Het nadeel op mutaties reserves is € 6.310.661, = . 
Doordat er minder is uitgegeven op incidentele kredieten die uit reserves worden 
gedekt, hoeft minder uit de reserves te worden onttrokken. Onttrekkingen uit de 
reserves zijn een baat op programma 10. Deze baat is nu lager dan begroot. 
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Lasten en baten 
Het verschil tussen de totale lasten in de begroting 2014 na wijziging en de 
jaarrekening 2014 is € 7.761.266, = (voordelig). Het verschil in baten is € 
7.057.661, = (nadelig). 

Resultaat 
Het verschil tussen de lasten in de begroting 2014 na wijziging en de 
jaarrekening 2014 exclusief mutaties reserves is € 8.126.789,= (voordelig). 
Het verschil in baten exclusief mutaties reserves en exclusief algemene 
dekkingsmiddelen is € 942.785,= (nadelig). 
Het nadeel op mutaties reserves is € 6.310.661,= en het nadeel op algemene 
dekkingsmiddelen is € 169.738, = . 
Het resultaat komt hiermee op € 703.605, = . 

2. Incidentele baten en lasten 
Incidentele baten en lasten worden eenmalig ten gunste of ten laste van reserves 
gebracht. Hierdoor wordt geen beslag gelegd op structurele ruimte. 
In de kolom begroting 2014 staat het bij de begroting 2014 beschikbaar gestelde 
incidentele bedrag. In de kolom begroting 2014 na wijziging staat het totaal 
beschikbaar gestelde krediet tot en met 2014. In de kolom rekening 2014 staat 
vervolgens het werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2014. 

Overzicht van incidentele baten en lasten 
2014 

Begroting Begroting Rekening 
2014 t /m 2014 na t /m 2014 

wijziging 

Baten: 
Fietsvoorziening Meijelseweg -500.000 0 
Aanleg glasvezel -100.000 -139.508 
Revitalisering Molenakkers -750.000 -750.000 
10 jarenplan EVZ Astense Aa -307.500 0 
Begeleiding Asielgerechtigden -6.000 -6.000 -24.000 
Planschade MFA Ommel 0 -19.900 
Plattelandsonwikkeling -137.282 -353.022 
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied -750.000 -433.138 
Individueel ruimtelijke plannen -21.775 -21.775 -105.772 
Planschade BMV Heusden 0 -23.324 
Wijkontwikkelingsplan Asten-Oost 0 -8.000 
Rentetoevoeging reserve eenmalige bestedingen -213.671 -213.671 -202.251 

Totaal baten -241.446 -2.786.228 -2.058.915 

Lasten: 
Invoering gedigitaliseerd pers.systeem 7.500 0 
Functiewaarderingssysteem HR21 50.000 19.401 
Aanschaf en impl. contractbeheersysteem 25.000 25.000 4.625 
Inhuur consultant LIAS Enterprice 20.000 20.000 3.110 
Zaakgericht Werken 5.000 5.000 3.051 
Vervangingsinvesteringen I&A 2009 85.844 42.706 
Vervangingsinvesteringen I&A 2010 10.000 0 
Vervangingsinvesteringen I&A 2011 33.855 0 
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Kennisportaal Egem-i 75.000 0 
Frictiekosten samenwerking -115.604 79.396 30.148 
Frictiekn.voorber.kn. Peel 6.1 150.000 150.000 14.788 
Frictiekn.samenwerking werf 145.604 145.604 0 
Frictiekn.samenwerking Peel 6.1 100.000 100.000 0 
Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden 30.000 180.000 203.923 
Infrastructurele projecten 25.000 50.000 0 
Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg -45.000 105.000 0 
Herinr.Burg.Wijnenstraat l e fase -152.950 97.050 5.633 
Fietsvoorziening Meijelseweg 300.000 1.430.800 55.283 
Herinrichting Koningsplein 124.500 124.500 0 
Herinr. Burg. Wijnenstraat 2e fase 58.100 58.100 0 
Onderhoud Schoolstr-Heerbaan-Beatrixlaa -366.000 974.000 0 
Herinrichting Molenplein 280.500 199.750 
Herinrichting Centrum 31.850 621.750 628.278 
Onderhoud Heesakkerweg 390.100 390.100 4.600 
Herinrichting Langstraat 37.350 37.350 0 
Planmatig onderhoud wegen e.d. 786.000 3.812.234 3.236.488 
Klein onderhoud wegen e.d. 50.000 150.000 107.429 
Aanleg glasvezel 100.000 89.026 
Uitvoeringsmaatregelen GVVP 426.260 383.157 
Updaten GVVP 25.000 25.000 2.913 
Economisch beleid c.q. actieplan 157.500 119.305 
Revitalisering Molenakkers 1.290.000 1.233.350 
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 80.000 52.168 
Basisschool Het Talent/Bloemenwijk 290.064 0 
Afbouw subsidie leslokalen Rick 18.750 18.750 7.500 
Kunst- en cultuurontwikkeling 6.000 141.963 136.057 
Frictiekosten RICK 5.500 5.500 5.500 
Scannen bouwvergunningen 87.000 1.148 
10 jarenplan EVZ Astense Aa 423.500 3.295 
Inr.natuurgeb. Bleeken/Dennendijkse bos 130.000 975 
Toerisme en recreatie 15.000 207.156 167.604 
Herinrichting winkel VVV 40.000 15.000 
Onderz. haalbaarheid feestverlichting 5.600 5.600 4.331 
Groenonderhoud door burgers 40.000 8.099 
Aanpassen evenementenkasten 90.000 77.044 
Vervangen overige speeltoestellen 58.136 23.664 
CAO WSW zittend bestand 106.527 0 
Eenmalige koopkrachtregeling 2014 49.766 49.766 26.260 
Armoedebestrijding tbv kinderen 26.330 18.801 
Ondersteuning mantelzorgers 27.414 26.924 
Aanschaf en invoering "GUIDO" 12.934 12.934 8.780 
Uitvoeringskn. Inburgering 11.711 11.711 0 
Voorbereidingskn.transitie WMO 26.538 102.903 68.023 
Basisvoorziening Asten-Someren 107.443 206.487 13.080 
Begeleiding Asielgerechtigden 6.000 6.000 0 
Huur Samsara 2012 t/m 2014 23.400 24.464 
Besparing huisvestingskn. GGD 15.358 0 
Invoeringskn. decentr. Jeugdzorg 44.770 119.313 53.659 
Afkoop dubbele functie gemalen 37.369 0 

67 



Handhaving huisvest.buitenl.werknemers 
RUD en liquidatie SRE-Milieudienst 
Uitv.besl.ammoniakemissie veehouderij 
Plattelandsontwikkeling 150.000 

56.795 
186.000 

37.500 
1.829.347 

35.646 
0 

9.065 
1.712.841 

Actualisatie bp: algemeen 130.000 130.743 
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebie 750.000 58.670 
Actualiseren bp buitengebied 80.000 80.000 0 
Individueel ruimtelijke plannen 21.775 21.775 31.571 
Haalbaarheid MFA Ommel 19.000 12.443 
Planschade BMV Heusden 80.000 0 
Wijkontwikkelingsplan Asten-Oost 0 4.363 
Verkiezingen 31.600 31.600 35.554 
Bijdrage veiligheidsregio 55.000 55.000 55.000 
Maatschappelijke stages 11.275 11.275 11.283 
Herstelpremie pensioenfonds 45.000 45.000 45.000 
Flexibele pensioenen en uittredingen 10.000 10.000 10.000 

Totaa l las ten 2 .338 .612 16 .803 .817 9 .281 .516 

3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het 
voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de 
algemene dekkingsmiddelen. 

A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n Begro t ing 
2014 

Begro t ing 
2014 na 

w i j z i g ing 

Reken ing 
2014 

a. Lokale middelen, waarvan de 
besteding niet gebonden is: 
*OZB Gebruikers -510.534 -527.034 -531.768 

*OZB Eigenaren 
^Toeristenbelasting 
*Hondenbelasting 

-2.462.626 
-539.000 

-84.114 

-2.480.126 
-539.000 

-80.114 

-2.481.580 
-501.066 

-81.037 
b. Algemene uitkering -13.793.450 -13.899.080 -14.033.283 
c. Dividend: 

Bank Nederlandse Gemeente 
(BNG) 

-19.370 -19.370 -16.510 

d. Saldo van de 
financieringsfunctie 

-323.079 -17.978 252.280 

e. Overige algemene dekkings
middelen. Rente over niet vrij 
aanwendbaar deel van de 
algemene reserve 

-666.542 -666.542 -666.542 

Totaa l - 1 8 . 3 9 8 . 7 1 5 - 1 8 . 2 2 9 . 2 4 4 - 1 8 . 0 5 9 . 5 0 6 

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2014 en bestaat 
uit een incidenteel en een structureel deel. 
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Bij onvoorzien betekent een "-" een afname van het begrote bedrag en een "-I-" 
een toename. 

Aanwending onvoorzien 2014 (incidenteel) 

Wijzigingen Begroot datum 
raadsvergadering 

0 Primaire begroting 50.000 5-11-2013 
12 Tussentijdse rapportage voorjaar 2014 - 88.757 7-7-2014 
18 Tussentijdse rapportage najaar 2014 160.696 3-11-2014 
25 Administratieve wijziging XI 17.186 n.v.t. 
* Saldo onvoorzien (incidenteel) op 
31-12-2014 139.125 

Aanwending onvoorzien 2014 (structureel) 

Wijzigingen Begroot datum 
raadsvergadering 

0 Primaire begroting 50.000 5-11-2013 
12 Tussentijdse rapportage voorjaar 2014 -11.243 7-7-2014 
15 Starterslening -5.750 7-7-2014 
18 Tussentijdse rapportage najaar 2014 -33.007 3-11-2014 
* Saldo onvoorzien (structureel) op 
31-12-2014 0 

4. Exploitatieoverzicht 
Het exploitatieoverzicht bevat per programma de werkelijke baten en lasten en 
het saldo 2014 (inclusief mutaties reserves). 

programma Lasten Baten Saldo 
1 Bestuur en Dienstverlening 3.144.472 -339.520 -2.804.952 
2 Openbare Orde en Veiligheid 1.695.022 -79.508 -1.615.513 
3 Verkeer en Vervoer 2.222.715 -47.850 -2.174.865 
4 Economie en Recreatie 1.861.567 -260.935 -1.600.632 
5 Ruimte en Wonen 3.292.895 -1.738.323 -1.554.572 
6 Jeugd en Onderwijs 2.519.972 -472.883 -2.047.090 
7 Sport en Cultuur 2.692.889 -146.046 -2.546.843 
8 Milieu en Reiniging 2.985.937 -2.505.148 -480.789 
9 Maatschappelijke Voorzieningen 10.230.982 -5.548.622 -4.682.359 
10 Financien 2.077.843 -22.289.062 20.211.219 

Totaa l 32.724.292 -33.427.897 703.605 
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Verschillenanalyse jaarrekening 2014 ten opzichte van de begroting  
2014 na wijziging (per programma): 

begroting jaarrekening 
2014 na 2014 

wijziging 

saldo 

1 Bestuur en Dienstverlening -2.371.366 -2.804.952 -433.586 
2 Openbare Orde en Veiligheid -1.639.862 -1.615.513 24.348 
3 Verkeer en Vervoer -5.931.568 -2.174.865 3.756.702 
4 Economie en Recreatie -2.010.386 -1.600.632 409.755 
5 Ruimte en Wonen -2.268.836 -1.554.572 714.264 
6 Jeugd en Onderwijs -2.398.102 -2.047.090 351.013 
7 Sport en Cultuur -2.594.035 -2.546.843 47.191 
8 Milieu en Reiniging -881.798 -480.789 401.009 
9 Maatschappelijke Voorzieningen -5.675.477 -4.682.359 993.118 
10 Financien 25.771.429 20.211.219 -5.560.210 

Totaal 0 703.605 703.605 

Het verschil op programma 1 Bestuur en Dienstverlening is € 433.586,= nadelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Voorziening pensioenen Een extra storting is benodigd in verband -63.012 nadeel 
wethouders met een herberekening omdat de wet- en 

regelgeving is aangepast. Ook is er een 
wijziging van de rekenrente geweest en 
heeft een aanpassing op de 
levensverwachting plaatsgevonden. 

Bijdrage SRE Lagere bijdrage aan SRE omdat taken 
vanuit SRE nog niet zijn opgepakt. 

38.736 voordeel 

Rekenkamercommissie Geen onderzoeken in 2014. 10.000 voordeel 
Dorpssteunpunten De incidentele startkosten dorps- en 

wijksteunpunt Asten hebben zich nog niet 
voorgedaan in 2014. 
Via winstbestemming wordt voorgesteld 
om een deel van dit budget mee te nemen 
naar 2015. 

16.000 voordeel 

Dorps- en wijkraden Voordeel door opheffen wijkraden Asten. 
Saldo's van wijkraden zijn teruggestort. 

10.123 voordeel 

Samenwerking Asten- De taakstelling samenwerking Asten- -60.193 nadeel 
Someren Someren op openbare werken is nog niet 

gerealiseerd 2014. 
Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -383.877 nadeel 

Het verschil op programma 2 Openbare Orde en Veiligheid is € 24.348,= 
voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Materiaal Betreft aanschaf van motorunits voor 

redgereedschap. 
-11.768 nadeel 
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Brandkranen Kosten voor controle en repareren van 
bluskranen. Hiermee is in de begroting 
geen rekening gehouden. 

-8.614 nadeel 

Bijdrage 
Veiligheidsregio 

Voordeel op de bijdrage aan de 
veiligheidsregio, met name door restitutie 
van de bijdrage 2013. 

9.987 voordeel 

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 28.370 voordeel 

Het verschil op programma 3 Verkeer en Vervoer is € 3.756.702,= voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp 
Gladheidsbestrijding 

Toelichting 
Voordeel door zachte winter. 

Verschil 
10.216 voordeel 

Openbare verlichting Er is in het verleden een bedrag 
opgenomen als 'nog te ontvangen'. 
Inmiddels blijkt dat we dat bedrag niet 
meer ontvangen. Dit betekent een nadeel 
in 2014. Daarnaast is er een voordeel door 
een nieuwe werkwijze bij openbare 
verlichting 

•13.858 nadeel 

Incidentele kredieten 
wegen 

Er is minder uitgegeven op kredieten 
wegen dan begroot. Dit komt omdat deze 
projecten over meerdere jaren lopen. 
Het betreft met name de kredieten 
Fietsvoorziening Meijelseweg, onderhoud 
Schoolstraat-Heerbaan-Beatrixlaan, 
onderhoud Heesakkerweg en budget voor 
planmatig onderhoud wegen. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

3.362.465 voordeel 

Incidentele kredieten 
GVVP 

Er is minder uitgegeven op kredieten GVVP 
dan begroot. Dit komt omdat deze 
projecten over meerdere jaren lopen. 
Het betreft kredieten infrastructurele 
projecten verkeersveiligheid, 
verkeerswerkgroep en updaten GVVP. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

133.658 voordeel 

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 258.518 voordeel 
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Het verschil op programma 4 Economie en Recreatie is € 409.755,= voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp 
Incidentele kredieten 
streekontwikkeling 

Toelichting 
Er is minder uitgegeven op kredieten 
streekontwikkeling dan begroot. Dit komt 
omdat deze projecten over meerdere jaren 
lopen. 
Het betreft kredieten revitalisering 
Molenakkers, bestemmingplan 
bedrijventerrein en economisch actieplan. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

Verschil 
122.677 voordeel 

Incidentele kredieten 
bossen 

Er is minder uitgegeven op kredieten 
bossen dan begroot. Dit komt omdat deze 
projecten over meerdere jaren lopen. 
Het betreft kredieten 10 jaren plan EVZ 
Astense Aa en inrichting natuurgebied 
Bleeken en Dennendijkse bossen. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

116.772 voordeel 

Incidentele kredieten 
toerisme en recreatie 

Er is minder uitgegeven op kredieten 
toerisme en recreatie. Dit komt omdat 
deze projecten over meerdere jaren lopen. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

65.838 voordeel 

Openbaar groen Voordeel op uitbestede werkzaamheden 
groen. 
Via winstbestemming wordt voorgesteld 
om een deel van dit budget mee te nemen 
naar 2015. 

42.806 voordeel 
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Incidentele kredieten 
openbaar groen 

Er is minder uitgegeven op krediet 
groenonderhoud door burgers. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

31.901 voordeel 

Incidentele kredieten 
evenementen 

Minder uitgaven op het krediet vervanging 
evenementenkasten dan begroot. 

12.956 voordeel 

Incidentele kredieten 
speelvoorzieningen 

Er zijn geen uitgaven gedaan op het 
krediet vervangen speeltoestellen. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

34.472 voordeel 

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -28.448 nadeel 

Het verschil op programma 5 Ruimte en Wonen is € 714.264,= voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Verkoop grond Incidentele opbrengst verkoop grond 

Hoogstraat. 
126.699 voordeel 

Incidentele kredieten 
ruimtelijke ordening 

Er is minder uitgegeven op kredieten 
ruimtelijke ordening. Het betreft kredieten 
plattelandsontwikkeling. Deze kredieten 
lopen in 2015 door. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

379.928 voordeel 

Omgevingsver
gunningen 

Minder opbrengsten omgevings
vergunningen als gevolg van stagnatie in 
de woningbouw, maar ook minder lasten 
omgevingsvergunningen. Per saldo een 
nadeel. 

-137.872 nadeel 

Bouwgrondexploitatie Het verschil wordt veroorzaakt doordat 
resultaten grondbedrijf worden 
verantwoord op programma 10 en de 
apparaatskosten hieronder zijn 
opgenomen. Voor een toelichting van de 
resultaten wordt verwezen naar paragraaf 
grondbeleid. 

128.906 voordeel 

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 217.666 voordeel 
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Het verschil op programma 6 Jeugd en Onderwijs is € 351.013,= voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Het Talent Voordeel door later investeren in nieuwe 

school Het Talent (onderuitputting 
kapitaallasten). 

97.427 voordeel 

Huuropbrengst Minder huuropbrengst peuterspeelzalen en 
kinderopvang, doordat het Talent nog niet 
klaar is en in verband met de wetgeving 
minder opbrengst geïnd kan worden. 

-39.187 nadeel 

Voorziening IHP Voordeel door aframen voorziening IHP. 
Het restant saldo van de voorziening IHP is 
aangesloten met de nog openstaande 
kredieten. 
Voordeel door lagere restant boekwaarden 
oude scholen en minder uitgaven tijdelijke 
school Heusden. 

50.001 voordeel 

Onderhoudsvoorziening 
basisonderwijs 

Per 1 januari 2015 is het schoolbestuur 
verantwoordelijk voor het onderhoud van 
de scholen. Het saldo van de 
onderhoudsvoorziening basisonderwijs 
wordt daarom afgeraamd en ten gunste 
van het resultaat gebracht. 

140.000 voordeel 

Lokaal onderwijs beleid Voordeel in verband met het declareren 
van uren in de Sisa-verantwoording en 
minder uitgaven dan begroot. 
Het nog te besteden bedrag wordt 
gereserveerd voor 2015. 

22.085 voordeel 

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 55.785 voordeel 

Het verschil op programma 7 Sport en Cultuur is € 47.191,= voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Incidentele kredieten 
streekontwikkeling 

Er is een krediet beschikbaar gesteld voor 
scannen bouwvergunningen. Dit is nog 
nauwelijks besteed. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beïnvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

85.852 voordeel 

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -28.550 nadeel 
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Het verschil op programma 8 Milieu en Reiniging is C 401.009,= voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp 
Afval 

Toelichting 
Afval moet kostendekkend zijn en heeft 
dus geen effect op het rekeningresultaat. 
De kosten en opbrengsten van afval 
worden budgettair neutraal in de 
jaarrekening opgenomen. Dit betekent dat 
het saldo tussen de kosten en opbrengsten 
in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing 
wordt gestort of uit de reserve wordt 
onttrokken. 

Begroot was om € 169.087,= uit de 
reserve te onttrekken (op programma 10). 
In werkelijkheid is € 174.653,= uit de 
reserve onttrokken. Er is dus € 5.566 ,= 
meer onttrokken dan begroot. Dit komt 
omdat de lasten € 32.165 hoger zijn dan 
begroot, daarnaast zijn de baten 
afvalstoffenheffing 
€ 26.599,= hoger. 
Omdat de apparaatskosten voor afval 
hieronder zijn opgenomen ontstaat hier 
per saldo een voordeel. 

Verschil 
40.296 voordeel 

Riolering Riolering moet kostendekkend zijn en 
heeft geen effect op het rekeningresultaat. 
De kosten en opbrengsten van riolering 
worden budgettair neutraal in de 
jaarrekening opgenomen. Dit betekent dat 
het saldo tussen de kosten en opbrengsten 
in de egalisatiereserve riolering wordt 
gestort dan wel uit de reserve wordt 
onttrokken. 

Totaal is er € 186.674,= minder uit de 
reserve onttrokken dan begroot (op 
programma 10), dit komt voornamelijk 
doordat investeringen niet gerealiseerd 
zijn. 
Omdat de apparaatskosten voor riool 
hieronder zijn opgenomen ontstaat hier 
per saldo een voordeel. 

84.339 voordeel 

Milieubeheer Incidenteel meer advieskosten voor 
bodemonderzoek, luchtkwaliteit etc. 
Daarnaast is er geen opbrengst 
dwangsommen geweest in 2014. 

-26.505 nadeel 
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Incidentele kredieten 
milieu 

Er is minder uitgegeven op kredieten 
milieu. Dit komt omdat deze projecten 
over meerdere jaren lopen. 
Het betreft kredieten handhaving milieu en 
liquidatie SRE milieudienst. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

235.584 voordeel 

Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant 
(ODZOB) 

De begrote bijdrage aan de ODZOB is een 
inschatting van de diensten welke in 2014 
worden afgenomen. Op basis van 
ervaringscijfers blijkt dat de inzet door 
ODZOB zo beperkt mogelijk wordt 
gehouden. Hierdoor ontstaat een voordeel. 
Op dit moment kan aangegeven worden op 
welke wijze de toetsing moet gebeuren 
(hoog niveau of laag niveau). De ODZOB is 
voornemens om deze keuze te laten 
vervallen, hierdoor stijgen de kosten. 

72.519 voordeel 

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -4.248 nadeel 

Het verschil op programma 9 Maatschappelijke voorzieningen is € 993.118,= 
voordelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Gebundelde uitkering 
(bijstandsuitkeringen) 

Voordeel op gebundelde uitkering van ruim 
€ 100.000, = . Dit wordt veroorzaakt 
doordat een deel van het 
uitkeringsbestand partttime werk heeft. 
Hierdoor is de verstrekte uitkering lager. 
Daarnaast is er een voordeel op sociale 
recherche van € 45.000,= door een 
afrekening van 2013 en het feit dat de 
sociale recheche vanaf 2014 in de 
beheerskostenvergoeding opgenomen is. 

148.816 voordeel 

Incidenteel krediet Wet 
sociale werkvoorziening 
(WSW) 

Er is een krediet beschikbaar gesteld om 
aan de bestaande rechten van de WSW te 
kunnen blijven voldoen. Op dit krediet zijn 
nog geen uitgaven gedaan. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

106.527 voordeel 
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Bijzondere bijstand Er is minder beroep gedaan op bijzondere 
bijstand dan begroot. Er is vooral minder 
uitgegeven op de onderdelen intensivering 
armoedebeleid en schuldhulpverlening en 
vergoedingen aan kwetsbare groepen. 

18.228 voordeel 

Incidenteel krediet 
bijzondere bijstand 

Betreft het krediet "Eenmalige 
koopkrachtregeling 2014". Dit krediet is 
nog niet volledig uitgegeven omdat deze 
regeling zijn doorloop heeft in 2015. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

23.506 voordeel 

Huishoudelijke 
ondersteuning (HO) 

Minder uitgaven HO doordat de werkelijke 
indexering meeviel. Daarnaast is 
gedurende het jaar extra algemene 
uitkering ontvangen en zijn de eigen 
bijdragen hoger dan begroot. 

122.884 voordeel 

Incidentele kredieten 
begeleiding WMO 

Betreft het krediet Voorbereidingskosten 
transitie WMO. Dit is nog niet volledig 
uitgegeven. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

34.881 voordeel 

Incidentele kredieten 
participatie 

Betreft het krediet voor basisvoorziening 
museum. Dit loopt meerdere jaren. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

199.407 voordeel 

Vergoeding 
statushouders 

Ontvangst van COA. 18.000 voordeel 

Voorzieningen WMO 
algemeen 

Voordeel op adviezen grote 
woningaanpassingen en externe adviezen 
HBH en dagbesteding. Binnen Peel 6.1 is 
nog meer onderlinge afstemming en 
expertise aanwezig. 

26.038 voordeel 

Woonvoorzieningen Er zijn zeer weinig woningaanpassingen 
geweest en er zijn geen grote 
woningaanpassingen geweest. 

121.097 voordeel 

Vervoersvoorzieningen Gunstiger contract hulpmiddelen bruikleen. 43.172 voordeel 
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Peel 6.1. Vanuit uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 is 
een vergoeding ontvangen omdat Asten 
meer uren inzet heeft gepleegd dan op 
basis van inwoneraantal noodzakelijk is. 
Via winstbestemming wordt voorgesteld 
om dit budget mee te nemen naar 2015. 

42.587 voordeel 

Jeugdgezondheidszorg Voordeel door terugontvangst subsidie 
2013 en voordeel doordat Elektronisch 
Kind Dossier (EKD) al in subsidiebedrag 
zit. 

31.975 voordeel 

Jeugdbeleid / Centrum 
Jeugd en Gezin 

Minder uitgegeven aan Jeugdbeleid en 
Centrum Jeugd en Gezin dan begroot. 
Via winstbestemming wordt voorgesteld 
om een deel van dit budget mee te nemen 
naar 2015. 

33.126 voordeel 

Incidentele kredieten 
Jeugdzorg 

Betreft vooral het krediet Invoeringskosten 
decentralisatie Jeugdzorg. Dit is nog niet 
volledig uitgegeven. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

77.135 voordeel 

Gezondheidszorg Minder uitgegeven aan subsidies dan 
begroot. 

16.972 voordeel 

Incidentele kredieten 
gezondheidszorg 

Betreft het krediet besparing 
huisvestingskosten GGD. Hierop zijn nog 
geen uitgaven gedaan. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

15.358 voordeel 

Incidentele kredieten 
leefklimaat 
woonbuurten 

Betreft het krediet voor planschade BMV 
Heusden. Hierop zijn nog geen uitgaven 
gedaan. 

Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beinvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

80.000 voordeel 

Apparaatskosten Meer apparaatskosten dan begroot. -196.025 nadeel 
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Het verschil op programma 10 Financiën is € 5.560.210,= nadelig. 

De belangrijkste verschillen zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Dubieuze debiteuren De risico's zijn opnieuw geinventariseerd. 

Dit resulteert in een extra storting in de 
voorziening dubieuze debiteuren. 

-36.000 nadeel 

Landsbanki Voor het risico was een reserve gevormd 
ter hoogte van € 93.210, = . Deze reserve 
is door de verkoop niet meer nodig. Dit 
betekent een eenmalig voordeel ter hoogte 
van dit bedrag. Dit voordeel wordt ten 
gunste van het resultaat 2014 gebracht. 

Daarnaast is er een voordeel van 
€ 23.115, = . Dit voordeel wordt met name 
veroorzaakt door een hogere 
rentevergoeding in de toegekende claim 
dan begroot. 

116.325 voordeel 

Algemene uitkering Het verschil wordt veroorzaakt door een 
voordelig effect op de afwikkeling van 
voorgaande jaren en door de 
decembercirculaire 2014 (bijstelling 
maatstaven). 

134.201 voordeel 

Onvoorzien incidenteel In de begroting is een bedrag beschikbaar 
voor onvoorziene zaken. Dit bedrag blijkt 
niet nodig te zijn geweest. 

139.125 voordeel 

Onderuitputting 
kapitaallasten 

Betreft een nadeel op dit programma 
omdat het voordeel van de onderuitputting 
kapitaallasten in werkelijkheid ten gunste 
is gekomen van de betreffende 
programma's. 

-50.000 nadeel 

Incidentele kredieten 
algemene baten en 
lasten 

Er is minder uitgegeven op kredieten 
algemene baten en lasten dan begroot. Dit 
komt omdat deze projecten over meerdere 
jaren lopen. Het betreft diverse kredieten 
die beschikbaar zijn gesteld voor 
frictiekosten samenwerking en 
voorbereidingskosten Peel 6.1. 
Incidentele kredieten worden gedekt uit de 
reserves. Het resultaat wordt niet 
beïnvloed als minder uitgegeven wordt op 
incidentele kredieten, omdat er op 
programma 10 dan ook minder uit de 
reserves onttrokken wordt. 

430.064 voordeel 

Toeristenbelasting De opbrengst van de toeristenbelasting is 
lager doordat er minder overnachtingen 
van toeristen zijn geweest in 2014 dan 
begroot. 

-37.934 nadeel 
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Resultaat 
kostenplaatsen / Saldo 
financieringsfunctie 

De rentekosten zijn hoger omdat de stand 
van de reserves en voorzieningen die 
worden ingezet als eigen 
financieringsmiddel hoger is dan 
aangenomen. 
De totale rentekosten worden toegerekend 
aan de boekwaarde van de activa en 
boekwaarde grondbedrijf. Omdat de 
werkelijke investeringen en boekwaarde 
grondbedrijf lager zijn dan verwacht 
konden minder rentekosten worden 
toegerekend aan de activa en 
kostendekkende activiteiten zoals riool. Dit 
leidt tot een voordeel op de diverse 
programma's. De rentekosten die niet 
kunnen worden toegerekend aan de 
investeringen komen tot uitdrukking in 
programma 10. 
Daarnaast zijn de opbrengsten uit 
schatkistbankieren lager dan verwacht als 
gevolg van lage renteperctages. 

-270.257 nadeel 

Mutaties reserves: 
Resultaat grondbedrijf 

Om de algemene reserve van het 
grondbedrijf op het gewenste niveau te 
brengen is een storting gedaan in de 
reserve ten laste van het resultaat. 

-67.215 nadeel 

Mutaties reserves Er is minder onttrokken uit reserves omdat 
er minder uitgegeven is op incidentele 
kredieten. De hoogte van de onttrekking is 
gebaseerd op de werkelijke uitgaven op de 
kredieten. 

•6.336.656 nadeel 

Apparaatskosten Minder apparaatskosten dan begroot. 423.173 voordeel 

Apparaatskosten 

De apparaatskosten betreffen onder andere salariskosten, automatiseringskosten, 
huisvestingskosten en andere ondersteunende kosten. Deze kosten worden 
gedeeld door het aantal productieve uren en vervolgens door middel van een 
uurtarief en een opslag aan de programma's toegerekend. 

Het totale verschil op alle apparaatskosten is € 342.363,= voordelig. 

De grootste verschillen binnen de apparaatskosten zijn: 

Onderwerp Toelichting Verschil 
Raad college Hogere kosten in verband met Besluit 

harmonisering en modernisering 
rechtpositie decentrale politiek 
ambtsdragers per 1-7-2014. In de 
begroting 2015 is hiermee rekening 
gehouden. 

-24.826 nadeel 
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Personeelskosten Voordeel door onderuitputting 
salariskosten onder andere doordat 
afdelingshoofd RO projectmanager is 
geweest in Peel 6.1. 

45.019 voordeel 

Een extra storting in de voorziening eigen 
risico dragerschap WAO/WIA van 
C 116.868,18 is nodig om de voorziening 
op het vereiste niveau te brengen. De 
berekening is gebaseerd op een 
actualisatie van het huidige bestand aan 
medewerkers die onder deze regeling 
vallen 

-116.868 nadeel 

Vrijval ontvangen bijdragen in het kader 
van premiekorting ouderen. 
Via winstbestemming wordt voorgesteld 
om dit budget beschikbaar te stellen voor 
de invoering van de 60-jarige regeling. 

25.349 voordeel 

Minder bijkomende kosten zoals 
opleidingskosten en RIE maatregelen. 

44.339 voordeel 

Automatisering Door implementatie netwerk zijn er meer 
uren gemaakt dan werd aangenomen 
(inhuur). 

-69.102 nadeel 

Voordeel op kosten automatisering door 
o.a. uitgestelde investeringen I&A. Ook is 
er vertraging bij de uitvoering van enkele 
EGEMI projecten. 

136.926 voordeel 

Facilitair Voor de aanschaf van kantoorartikelen, 
druk en bindwerk etc. zijn minder kosten 
gemaakt. 

37.951 voordeel 

Schoolstraat/De Schop Voordeel op de gymzaal Schoolstraat en 
de Schop. Het verschil wordt veroorzaakt 
door minder uitgaven en een hogere 
opbrengsten. 

27.580 voordeel 

Incidentele kredieten Voordeel op incidentele kredieten voor o.a. 
functiewaarderingssysteem, aanschaf 
contractbeheersysteem, LIAS en 
automatisering. Dit levert per saldo geen 
voordeel op omdat de onttrekking uit de 
reserve op programma 10 ook achterwege 
blijft (nadeel). 

214.461 voordeel 

Totale voordeel apparaatskosten 
€ 342.363,= waarvan € 127.902,= 
daadwerkelijk een budgettair voordeel is. 
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Overzicht financiële positie 
Inzicht in de financiële positie is van belang met het oog op de continuïteit van de 
gemeente. Dit gebeurt door de ontwikkelingen op de reserves, voorzieningen en 
de investeringen per programma te schetsen. 

Rese rves en voo rz i en ingen 

Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar. Het zijn beide 
spaarpotten voor toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves 
zijn eigen vermogen. Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit 
kan, vreemd vermogen dus. 

Een reserve is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen 
verplichting voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. De reserves 
worden onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. 

Een voorziening is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige 
uitgaven waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld 
onderhoudsvoorzieningen). Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg 
of laat aan de orde zijn. De voorzieningen worden onderscheiden in 
onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor verplichtingen en risico's. De 
hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op onderhoudsplanningen voor de 
komende tien jaar of op actuele berekeningen van de verplichting of het risico. 

Als gevolg van een nieuwe notitie opgesteld door de commissie BBV, zijn de 
reserves 

voor rioleringen en afval omgezet naar een voorziening. Deze omzetting is 
gebeurd per 

31-12-2014. 

R E S E R V E S 
. . . . Vermeerdering Omschrijving Vermeerdering 

Sa ldo rese rves 1-1-2014 4 0 . 6 7 2 . 6 6 5 

Alaemene reserve 
rente algemene reserve 70.079 

Algemene reserve arondbedriif 
rente algemene reserve grondbedrijf 
mutaties reserve grondbedrijf 

84.048 
195.208 124.836 

Reserve eenmalige bestedinaen 
rente reserve eenmalige bestedingen 
mutaties reserve eenmalige bestedingen 

202.251 
765.804 911.367 

Bestemminosreserves 
rente bestemmingsreserves 
mutaties reserve personeelskosten 
mutaties reserves I&A 
mutaties reserve wegen, straten en pleinen 
mutatie reserve HNG 

173.479 
0 

-5.000 
671.054 

129.140 
521.928 

72.535 
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mutatie reserve centrumvisie 0 487.602 
mutaties reserve voortgezet onderwijs 0 0 
mutatie reserve klimaatproject scholen 3.380 
mutatie reserve renovatie De Schop 309.480 
mutatie reserve kunstgrasveld Olympia Boys 4.735 
mutatie reserves ONDO/DOS 16.965 
mutaties reserve museum 9.400 41.317 
mutatie reserve sociaal domein 663.265 9.285 
mutatie reserve afval 505.472 
mutatie reserves riolering 4.055.354 
mutatie reserve Landsbanki 93.210 
mutatie reserve frictie speed besparen 303.892 
resultaat 2013 1.480.204 
Totaal mutaties reserves 3.138.215 8.762.077 
Resultaat 2014 703.605 
Totaal vermeerderingen en verminderingen 3.841.819 8.762.077 
Saldo reserves per 31-12-2014 35.752.407 

VOORZIENINGEN 

Saldo voorzieningen 1-1-2014 4.856.522 

toevoegingen onderhoudsvoorzieningen en 
voorziening dubieuze debiteuren 
voorziening riolering 
voorziening riolering dekking (5,8%) 
voorziening afvalstoffenheffing 

733.346 

1.189.236 
2.805.388 

330.819 

overige toevoegingen 219.633 

vrijgevallen uit voorzieningen ten gunste van 
het resultaat 

besteding voorzieningen 

196.487 

687.278 
Totaal vermeerderingen en verminderingen 5.278.422 883.766 
Saldo voorzieningen per 31-12-2014 9.251.179 
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