
Opmerkingen bij Jaarstukken 2014

Pagina 2 Raadsvoorstel:

Hoe is het te rijmen dat personeel dat werkt op de afdeling waar de genoemde dossiers in 
behandeling zijn personeel wordt uitgeleend aan de provincie Gelderland terwijl er schijnbaar een 
capaciteitsprobleem is? Als er personeel uitgeleend wordt aan de provincie mogen de kosten voor de 
vervanging toch wel voor rekening van de provincie komen?

Pagina 2 toelichting budgetoverheveling 7:

Ik lees in de periode 2012 tot begin 2015 die periode is afgesloten waarom moet er dan zo’n groot 
bedrag overgeheveld worden?

Jaarstukken

Pagina 73:

Het overzicht komt niet overeen met de bedragen op de balans pagina 95. Molenblok € 3.669.000 
tegen 1.825.000

Pagina 74:

Haaften Noord wordt het aantal huizen terug gebracht van 100 naar 65 stuks:

 heeft dit nog financiële consequenties?
 Mogen deze huizen dan elders gebouwd worden?

Pagina 75:

3e bullet “het te bebouwen perceel 1e fase dient te worden opgehoogd”

 Zitten de extra kosten hiervoor al in de gevoteerde 1.164.000 voor het bouwrijp maken?
 Is dit probleem inmiddels opgelost?

Er wordt gerekend met een projectrente van 5% hierdoor is iedere vertraging die het project nog te 
verwerken krijgt funest voor het uiteindelijke financiële resultaat?

In de stukken staat dat de stagnatie in het Molenblok in 2015 en 2016 ingehaald zal worden, We zijn 
inmiddels bijna een half jaar in 2015 en er is nog geen schop in de grond, nu bouwvak, is het nog 
reëel die achterstand in te halen?

Pagina 82:

Waarom wordt er extra kasgeld aangetrokken terwijl aan de andere kant geld wordt belegd bij het 
Rijk? (pag 88 € 511.927)

Pagina 91:

De financiële verordening is van 2009 voor wanneer staat een nieuwe verordening conform het 
nieuwe model VNG in de planning?



Rente van 5,5% is niet markt conform hiermee moet rekening gehouden worden met het invoeren 
van de vennootschapsbelasting in 2016

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de invoering vennootschapsbelasting? Had een 
eventueel risico niet in de paragraaf weerstandsvermogen vermeld moeten worden?

Pagina 93:

“her rubricering”, wat is ge- het rubriceert?

Pagina 96:

Hoe komt het dat de post Debiteuren zoveel groter is geworden?

Pagina 97:

Nogmaals waarom lenen we extra kasgeld terwijl aan de andere kant er geld uitstaat bij het rijk?

Pagina 104:

Wanneer wordt de kasgeldlening afgelost (zover als mogelijk)

Voorjaarsnota

Pagina 10:

Fiscale advisering worden hier vooraf vaste afspraken over gemaakt met de accountant? Dus geen 
vrijbrief met open einde?

Pagina 15:

Hoewel slechts een bedrag van€ 3000,= wordt er gemeten of die reclame campagne voor Neerijnen 
enige opbrengsten heeft?

Pagina 19:

Afstoten muziek tenten, naar wij hebben gehoord is er geen interesse getoond vanuit de 
gemeenschap voor de tenten, dat zou betekenen dat deze tenten gesloopt gaan worden? Indien ja 
waarom is de sloop van de tenten financieel niet mee genomen?

Herijking subsidie beleid hoe kan je dat nog herijken als er een vereniging is die het volle bedrag tot 
het jaar 2019 al op de rekening heeft staan? 

Pagina 22:

Vorig jaar heeft de provincie duidelijk aangegeven dat de precariobelasting niet als structurele 
inkomsten geboekt mogen worden, is dat inmiddels anders? En is het de bedoeling precario en OZB 
2018 of is het of het een of het ander?


