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1. Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. 
 

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen * € 1.000) 

 Begroting 2021 Rekening 2021 
Lokale heffingen:   

- onroerendezaakbelastingen  4.055 4.024 

- toeristen- en forensenbelasting 610 630 

- precariobelasting 0 0 

- reclamebelasting 0 0 

Algemene uitkering gemeentefonds 29.577 29.834 

Dividend BNG 219 219 

Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente ten 
gunste van de exploitatie) 

72 133 

Totaal algemene dekkingsmiddelen 34.533 34.843 

 
Onroerendezaakbelastingen (OZB), Toeristen- en forensenbelasting, precariobelasting 
Voor deze lokale heffingen wordt op deze plaats verwezen naar de paragraaf “Lokale heffingen”. 
 
Algemene uitkering gemeentefonds (inclusief sociaal domein) 
De werkelijke in 2021 verantwoorde algemene uitkering bedraagt € 29.834.466,--. De geraamde rijksbijdrage 
bedraagt na diverse bijstellingen (t/m 2e berap 2021)  € 29.576.862,--. Er is derhalve sprake van een 
voordelig effect van € 257.604,--. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de decembercirculaire 2021 
(€262.000,--) die ná uitbrengen van de 2e bestuurlijke rapportage bekend is geworden. 

 
Toelichting Algemene uitgaven en inkomsten 
In programma 10 wordt de totale beschikking over de bestemmingsreserve bruto-methode geraamd. Deze 
inkomst betreft de dekking van de kapitaallasten van geactiveerde uitgaven die gedekt worden uit 
beschikkingen over reserves en/of bijdragen van derden. Middels de bruto-methode blijven deze 
geactiveerde wel zichtbaar in de exploitatie en op de balans. Het effect voor de exploitatie is nihil aangezien 
de kapitaallasten en de beschikking over de reserve bruto-methode budgettair neutraal verlopen. De 
beschikking over de egalisatiereserve bruto-methode bedraagt voor 2021 € 539.556,--. 
  



 

2. Stelposten 
Het totaaloverzicht van de in de jaarrekening 2021 nog resterende ramingen op stelposten kan als volgt 
worden weergeven: 

 Primitieve 
begroting 
2021 (x €) 

 

Restant raming 
2021 
(x €) 

 

Stelpost onvoorziene uitgaven   

Onvoorzien   40.000 40.000 

   

Stelposten    

Lasten investeringsprogramma  47.374 0 

Overige stelposten   

Stelpost armoedebestrijding 29.500 29.500 

Stelpost jeugdzorg 150.000  

Stelpost Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen 6.000 0 

Stelpost Inburgering 24.000 24.000 

Stelpost extra formatie handhaving (toezicht RO) 25.000 0 

Stelpost (restant-) compensatiepakket rijk 
coronacrisis 

 72.072 

Stelpost kansrijke start  5.000 

Totaal overige stelposten 2021 234.500 130.572 

 
Toelichting stelpost “Onvoorziene uitgaven” 
De restantraming van de stelposten voor onvoorziene uitgaven van € 40.000,-- valt vrij ten gunste van de 
exploitatie 2021. In 2021 is deze post mede gelet op het positieve begrotingssaldo niet ingezet. 
In de wettelijke voorschriften voor de jaarstukken is onder meer opgenomen dat de toelichting bij de 
jaarrekening een overzicht dient te bevatten waaruit de aanwending van de post ‘onvoorziene uitgaven’ blijkt 
(artikel 28 lid b van het Besluit Begroting en Verantwoording). 
 
Toelichting stelpost “Lasten investeringsprogramma” 
Bij de 2e begrotingswijziging 2021 zijn de kapitaallasten 2021 uit het meerjarig investeringsprogramma 2021-
2024 voor de beschikbaar gestelde kredieten overgeheveld van deze stelpost naar het bijhorende taakveld. 
Hierdoor is het restantsaldo van deze stelpost nihil. 
  
Toelichting “Overige stelposten” 
 
Stelpost armoedebestrijding 
Deze stelpost is in 2021 niet aangewend. Bij de vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2020 heeft uw 
raad besloten deze stelpost in stand te laten. 
 
Stelpost Jeugdzorg 
Conform 2e bestuursrapportage 2021 valt tegenover de hogere jeugdzorgkosten deze stelpost structureel vrij 
ten gunste van de exploitatie.  
 
Stelpost verhoging leeftijdsgrens gezinshuizen. 
In de 2e berap 2020 is aangegeven door de afdeling maatschappelijke dienstverlening van de GRSK (waar 
de uitvoering van de jeugdzorg is ondergebracht)   deze middelen niet nodig zijn voor de uitvoering van de 
jeugdzorg. Om deze reden is deze stelpost afgeboekt. 
 
Stelpost Inburgering 
Deze stelpost in 2021 niet aangewend. 
  
Stelpost extra formatie handhaving (toezicht RO) 
Conform de 1e berap 2021 is deze stelpost geheel voor formatie uitbreiding bij de afdeling VTH voor extra 
RO-toezicht. 
 
Stelpost compensatiepakket rijk coronacrisis 
Bij de 2e bestuursrapportage zijn de rijksmiddelen tot en met de septembercirculaire 2021 toegevoegd aan 
deze stelpost. In december heeft uw raad besloten over de inzet van deze rijksmiddelen. De restant stelpost 
bedroeg hierna € 72.071,--. In de decembercirculaire 2021 is € 145.171,--  aanvullend toegekend, waarna de 



resterende rijksmiddelen totaal € 217.242,-- bedragen. In dit restant is voor een bedrag van € 72.320,-- 
rijksmiddelen opgenomen die bestempeld zijn voor wmo- en jeugdzorg. Inmiddels is van de vakafdeling 
maatschappelijke dienstverlening de afrekening jeugdzorg ontvangen. De extra rijksmiddelen corona ad 
€ 72.320,-- worden hierbij ingezet als dekking, waardoor de eerder aan uw raad gecommuniceerde 
budgetoverheveling d.d. 15-3-2022 van € 217.242,-- hierdoor daalt  met € 72.320,-- naar € 144.922,--. 
Aangezien de beschikkingen inzake de inzet uit het raadsvoorstel uit december 2021 (totaal € 586.000,--) in 
2022 zijn verstrekt, worden deze lasten in de jaarrekening 2022 verantwoord.  
Middels een raadsinformatiebrief d.d.15-3-2022 is uw raad geïnformeerd dat de budgetoverheveling inzake 
deze coronamiddelen derhalve € 586.000,-- bedraagt.  
 
Stelpost kansrijke start 
Conform het raadsvoorstel omtrent de vaststelling van de begroting 2021 zijn de extra rijksmiddelen uit de 
septembercirculaire 2020 ten behoeve van het actieprogramma Kansrijke Start toegevoegd aan deze stel-
post. Deze post is in 2021 niet aangewend.  
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