
Jaarstukken 2014

Er is (nog) geen accountants goedkeuring voorhanden.
Kan en mag dit voorstel dan überhaupt wel aangenomen worden? 

Inhoudelijk:

Raadsvoorstel:

Pagina 2 1.1
verklaring accountant nog niet ontvangen, staat hier geen afgesproken datum voor?

2.1 Waarom zijn verschillende beleidsvoornemens niet uitgevoerd?

Budgetoverhevelingen pagina 1.

#3 Afgelopen jaar is er geen klant tevredenheids onderzoek gehouden, derhalve is het hiervoor 
bestemde bedrag van € 8.000,- over. Dit bedrag kan over geheveld worden naar 2015 mits dit 
onderzoek dan wel wordt uitgevoerd. Zo niet, is overheveling onnodig, voor 2016 staat dit bedrag 
immers weer gereserveerd.

#7 WW oud directeur OBS Waardenburg (Ernest)
In de tekst staat dat deze verplichting duurt tot begin 2015. Verderop staat .. om de kosten de 
komende jaren te kunnen dekken. 
Graag toelichting.

Pagina 36
Hier wordt gesproken over de activiteiten van de combinatie functionaris.
wij zouden graag een overzicht zien van welke activiteiten dit zijn en wat de toegevoegde waarde is 
van deze functionaris.

Pagina 66 ODR
Nagenoeg alle vergunningen zijn afgehandeld, welke niet en waarom niet?

Pagina 73 Ernest
tabel komt niet overeen met balans, uitleg?

Pagina 78 Inhuur derden
Voor hoeveel is nu ingehuurd? Waar kunnen wij dit vinden op de balans?

Pagina 98 Overlopende activa
Hier staan wel erg verleden jaren vermeld, stand van zaken?
pagina 102 Meerjarenoverzicht

600.140 Afbouw diverse complexen.
Hier zie we alleen maar toevoegingen, waarvoor?

600.150 Bovenwijkse investeringen.
Idem.



600.230 Inventaris gymnastieklokalen.
Reserve groeit steeds verder, mogelijk moeten we voor deze reserve maar ook voor andere een 
maximum instellen?

600.020, 600.200, 600.240, 600.270, 600.280 en 600.290
Zijn reserves waar deze jaren helemaal niets mee gebeurd, wat is hiervoor de reden?

pagina 105 Crediteuren algemeen

Optelsom klopt niet?
is van Deelen onderhand afgehandeld?

pagina 107 Nog te betalen bedragen
Sociale zaken Tiel
transitorische rente
BBZ

pagina 118 Rechtsbescherming

Voor een kleine gemeente als Neerijnen zijn dergelijke personele tegenvallers zwaar drukkend op de 
begroting. Juridische zaken is in onze ogen juist een dienstverlening die perfect in 
samenwerkingsverband uitgevoerd kan worden. 
bijvoorbeeld in de Regio, BSR of ODR.

pagina 128 Binnensport huurinkomsten.

In de tekst wordt de tegenvaller, € 10.252,-, verklaart door onder andere de situatie in Opijnen te 
benoemen. Deze constructie loopt echter al sinds jaar en dag en kan totaal niets met de tegenvaller 
te maken hebben. Deze komt dus volledig op het conto van MFC Haaften. 

pagina 129 Cultuurhistorie Mail!

Van de provincie Gelderland is € 14.700,- ontvangen als bijdrage in de instandhouding van de 7 
Neerijnense molens. De meeste molens vallen echter onder de Molenstichting Rivierengebied.
Wat mij betreft kan een substantieel deel van deze bijdrage naar de stichting overgeheveld worden.

Programma 6.

op pagina 133 bij participatie budget en kinderopvang bij totalen ** foutieve expressie**. Mogelijk 
een invoer fout?

pagina 142 Saldo kostenplaatsen.

Dit saldo laat een bijzonder groot verschil zien tussen de primitieve begroting € 5613,- de gewijzigde 
begroting, € 214.439,- en de rekening € 1.532.391. 
Graag een uitleg bij dit verschil van € 1.526.777,-.

Mutaties reserves pagina 146.



Accommodatie beleid.
Accountmanager kleine kernenbeleid € 30.000,-
Wat doet deze persoon voor dat geld?

Voorjaarsnota 2015

Pagina 5 recapitulatie

Gymzalen lagere huur, weer op conto van Haaften?

Inhuur extra mensen € 10.400,-
Memo 16-3 15 € 48.880,-. Wat is het nu?

Vervoerskosten gymonderwijs
Koppelen aan leerlingen vervoer?”

Herijking subsidie beleid
Opnieuw uitwerken met inachtneming van de uitkering aan de corsoclub.

Verhoging OZB met respectievelijk  5 en later 7,5 %, GBN niet akkoord.

Stijging onkosten vergoeding wethouders/raadsleden

Hier staat “stijging” hoe groot is de totale vergoeding?
En voldoet dit aan de wettelijke normen van 1,2% over het bruto inkomen?

Extra accountants kosten € 11.640,- pagina 10.

In onze ogen had de accountant de extra werkzaamheden kunnen/moeten voorzien en mee moeten 
nemen in de offerte. Heeft een aanbesteding op deze manier nog wel zin?

Onderhoud wegen pagina 12.

Het extra bedrag voor 2014 zal wel nodig zijn geweest gezien de staat van ons wegennet.
Budget voor 2015 niet verlagen.

Combinatiefunctionaris pagina 15.

Niet akkoord. Laat de CF eerst maar eens komen vertellen wat hij de afgelopen tijd voor de jaarlijkse 
€ 100.000,- heeft gedaan en wat daarbij zijn toegevoegde waarde is.
Overigens heb ik begrepen dat het contract reeds verlengt is? Besluit is dus al genomen. 19 mei.

Ombuigingen 2015 pagina 19.

Verhoging OZB 5 %
Herijking subsidiebeleid, gelijke monniken gelijke kappen?



Herijking begraafplaatsenbeleid, binnenkort weer bespreking.
verhoging OZB 2018 7,5%

Gelden Bogromij.
Tijdens een raadsvergadering in 2007 is besloten om deze gelden te gebruiken voor promotie 
doeleinden. De vraag is of dit dan zonder raadsbesluit zomaar afgeschaft mag worden?

Afstoten muziektenten

Eventuele sloopkasten bij gebrek aan belangstelling?

Referendum pagina 23
kosten?

Reserves pagina 24.

Bekijk de mogelijkheid om per reserve een maximum in te stellen, niet alleen binnen onze eigen 
begroting, maar ook bij verbonden partijen. Dan zijn we meteen ook van de eeuwige discussie af wat 
te doen met het overschot op de deelbegroting. Terugstorten en toevoegen aan de algemene 
reserve. 

Pagina 25 Reserve kunstbeleid
Onttrekking 2016 combinatiefunctionaris, te maken met reeds gesloten contract?


