
Incidentele baten en lasten

De jaarrekening van 2020 sluit met een negatief saldo van € 1,5 miljoen. 
Het resultaat over 2020 is als volgt te splitsen in incidentele en structurele baten en lasten:

Programma Onderwerp Totaal Incidenteel Structureel Toelichting

Veiligheid Veiligheidsregio 0,3      0,3              -              De bekostiging van het functioneel 

leeftijdsontslag is geregionaliseerd maar was 

in 2020 nog wel begroot.
Opgroeien en talentontwikkeling Sociaal Medische Indicaties -0,5    -0,5             -              Het aantal toegekende indicaties stabiliseert. 

Met een strengere toetsing  op aanvragen en 

toekenningen, strikter monitoren nieuwe 

aanvragen en herindicaties, goed kijken welke 

voorliggende voorzieningen gebruikt kunnen 

worden en het aanpassen van de verordening 

beschouwen we dit als incidenteel.

Opgroeien en talentontwikkeling Onderwijshuisvesting (Reserve 

Onderwijshuisvesting)

-1,2    -             -1,2             Uw raad heeft er voor gekozen om de 

schoolbesturen voor de helft te laten 

bijdragen in de korting die het kabinet per 1 

januari 2015 heeft opgelegd voor 

onderwijshuisvesting. Door het ontbreken van 

wetgeving om schoolbesturen mee te laten 

betalen aan deze korting én door het 

ontbreken van voldoende middelen voor 

onderwijshuisvesting bij de schoolbesturen 

kan hier geen gevolg aan gegeven worden.
Wonen en werkomgeving Voorziening Groene Schil -0,8    -0,8             -              Bij de herindeling in 2015 zijn lopende 

projecten vanuit Maasdonk overgenomen 

door de gemeente ’s-Hertogenbosch. Bij de 

Visie op de groene schil is het uitgangspunt  

geweest dat de grondeigenaren in het gebied 

uiteindelijk tot woningbouwontwikkeling over 

zouden gaan. Afgelopen periode is een traject 

van verhoogde intensiteit ingezet om dit te 

bewerkstelligen. Op basis van de nu te 

verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en 

initiatieven is de conclusie dat mogelijk niet 

alles zal worden gerealiseerd en is hiervoor 

een voorziening gevormd.

Wonen en werkomgeving Leges omgevingsvergunningen 2,4      2,4              -              De werkelijke inkomst leges 

omgevingsvergunning is € 2,4 mln. hoger dan 

geraamd. De hoge legesinkomsten zijn 

ontstaan door meer bouwaanvragen in de 

categorieën bouwsommen boven de € 2 mln. 

en € 5 mln. 
Bereikbare stad Verhardingen 0,4      0,4              Verschillende onderhoudsprojecten zijn 

uitgesteld om meer werk met werk te kunnen 

maken. 
Bereikbare stad Parkeren -2,1    -2,1             -              Ten gevolge van Corona zijn er minder 

bezoekers aan de stad geweest. De 

parkeeropbrengsten zijn hierdoor € 5,2 mln 

lager dan begroot. Vanuit het landelijke 

steunpakket zijn wij voor € 2,1 mln hiervoor 

gecompenseerd. De parkeeruitgaven zijn ca. € 

1 mln lager dan begroot, hetgeen onder 

andere wordt veroorzaakt door uitgestelde 

investeringen (onderhoud) en lagere kosten 

geldtransport

Werk en inkomen Arbeidsparticipatie (Reserve 

Sociaal en Zorgfonds)

0,2      0,2              De coronacrisis heeft op meerdere vlakken de 

werkzaamheden binnen de participatiewet 

geraakt. Er is minder medische advisering 

ingekocht, scholing en trainingen zijn 

uitgesteld en er zijn minder plaatsingen 

geweest waardoor minder loonkostensubsidie 

is verstrekt. Daarnaast zijn bij de units Groen 

en Post hogere omzetten gerealiseerd.

Beleggingen en overige baten en lasten Restauratievoorziening kunst 

stadhuis

-1,6    -1,6             -              In het laatste kwartaal van 2020 startte de 

herinrichting van het bestuurscentrum. Ter 

voorbereiding op het vervolg, werkzaamheden 

in het stadhuis, is de conditie van de 

kunstwerken door experts onderzocht. Het 

gaat hierbij om het goudleerbehang, interieur- 

en plafondschilderingen, wandbespanningen, 

schilderijen en stoelen. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat de conditie van verschillende 

kunstwerken niet goed is. Restauratie op 

korte termijn is noodzakelijk om verdere 

achteruitgang dan wel onherstelbare schade 

te voorkomen. Daarom is een 

restauratievoorziening gevormd.



Beleggingen en overige baten en lasten Diverse ICT-kosten (Reserve ICT) -0,2    -             -0,2             De coronacrisis zal een blijvend effect hebben 

op de manier van werken en daardoor op de 

wijze hoe ICT ingericht moet worden.

Beleggingen en overige baten en lasten Financieringsresultaat -0,8    -             -0,8             Het nadeel op de financiering wordt met 

name veroorzaakt door een foutief begrote 

rente-inkomst en lagere boekwaarden 

waarover rente wordt berekend. Bij deze 

laatste staan voordelen bij de sectoren 

tegenover.
Beleggingen en overige baten en lasten Onbestemd resultaat conform 

raadsvoorstel Actualisatie 

begroting 2020

-4,0    -4,0             -              De actualisatie van de begroting 2020 leidde 

tot een negatieve uitkomst van € 4,0 miljoen. 

Dit resultaat had een voorlopig karakter en is 

als onbestemd resultaat in de begroting 

opgenomen.
Gemeentelijke belastingen Onroerende Zaak Belasting 0,5      -             0,5              De meeropbrengst OZB wordt veroorzaakt 

door een hogere waardestijging van niet-

woningen en afwikkeling van voorgaande 

jaren
Gemeentelijke belastingen Toeristenbelasting -0,1    -0,1             -              De minderopbrengst wordt veroorzaakt door 

minder overnachtingen als gevolg van de 

coronacrisis. 
Algemene uitkering Algemene uitkering (Diverse 

reserves)

0,5      0,5              -              Aanpassingen in de verschillende maatstaven 

die ten grondslag liggen aan de hoogte van de 

algemene uitkering hebben een negatief 

effect. Bijvoorbeeld het lager aantal 

loonkostensubsidies zorgt voor een daling in 

onze algemene uitkering.  Daarnaast werken 

ook de hogere WOZ-waarden negatief door in 

de algemene uitkering.

Het rijk heeft verschillende maatregelen 

genomen om de gevolgen van de coronacrisis 

voor medeoverheden te compenseren. Onder 

andere is de ontwikkeling van het accres 

vastgezet om stabiliteit te garanderen. Ook is 

de stijging van de opschalingskorting 

uitgesteld.

Algemene uitkering Decentralisatie-uitkeringen 

(Diverse reserves)

0,2      0,2              -              In de decembercirculaire zijn nog een aantal 

uitkeringen verwerkt, waaronder corona-

maatregelen. Indien het een gesloten circuit 

betreft worden deze verrekend met 

betreffende reserves.
Diverse programma's Kapitaallasten (Diverse reserves) 2,8      2,8              -              Het voordeel op de kapitaallasten wordt 

vooral veroorzaakt door het later uitvoeren 

van investeringen dan gepland.
Diverse programma's Personeelskosten 1,3      1,3              Voornamelijk niet of later ingevulde 

vacatureruimte zorgt voor een overschot op 

personeelskosten.
Diverse programma's Overige verschillen (Diverse 

reserves)

1,2      0,9              0,3              

Totaal -1,5    -0,1             -1,4              

Conclusie

Uit bovenstaand overzicht blijkt een negatief structureel saldo. Het nadeel wordt meegenomen in de actualisatie van de begroting 2021.


