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Samenvatting
Jaarlijks stelt de Raad de jaarstukken vast. Tijdens het bestuurlijk proces is 
gebleken dat er enkele aanpassingen noodzakelijk zijn in de jaarstukken 2019 
welke verwerkt zijn in dit erratum. Deze aanvulling op raadsvoorstel nummer 
2020/29 wordt, samen met het raadsbesluit 2020/29 en de aangeboden 
jaarstukken 2019, ter vaststelling voorgelegd aan de raad. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In het raadsvoorstel 2020/29 zijn de jaarstukken 2019 gedigitaliseerd aangeboden 
middels een begrotingsapp. De app is benaderbaar via de 
link https://bmcbegrotingsapp.azurewebsites.net/PBOA. 
In de app zijn de jaarstukken 2019 ook in de pdf-vorm opgenomen. In het 
raadsvoorstel is opgenomen dat, na vaststelling van de jaarstukken 2019 door de 
raad, eventuele aanpassingen worden verwerkt. 

Wat is er aan de hand en wat gaan we doen?
Tijdens het bestuurlijke proces zijn er noodzakelijke aanpassingen geconstateerd in de 
jaarstukken 2019. Deze aanpassingen zijn verwerkt in dit erratum en vormen een 
onlosmakelijk geheel met raadsvoorstel 2020/29 en de aangeboden jaarstukken 2019 
welke ter vaststelling zijn voorgelegd aan de raad in de raadsvergadering van 2 juli 
2020. Tevens zijn er wat kleine onjuistheden geconstateerd welke zoveel mogelijk, in 
het definitieve exemplaar van de jaarstukken 2019, worden aangepast.

Erratum op de jaarstukken 2019 
(verwijzing naar paginanummering zoals opgenomen in de jaarstukken 2019 in pdf-
vorm, (bedragen x € 1.000):

1. Pagina 29, Het financieel overzicht “Sociaal Domein Thema Jeugd”; de lasten 
worden verlaagd met € 162; bedrag aan totale uitgaven van € 3.577 wijzigt in € 
3.415. Het resultaat op het thema jeugd wijzigt van een nadeel van € 3.053 in een 
nadeel van € 2.891. De toerekenings-systematiek is aangepast op verzoek van de 
accountant; de kosten per jaar zijn gebaseerd op de geschatte geleverde zorg van 
de aanbieder in plaats van gebaseerd op feitelijke betalingen in het betreffende 
jaar.

2. Pagina 150, Het financieel overzicht “Overige algemene dekkingsmiddelen”; de 
lasten worden verhoogd met € 139; bedrag aan totale uitgaven van € 158 wijzigt 
in € 297. Het resultaat op “overige algemene dekkingsmiddelen wijzigt van een 
nadeel van € 21 in een nadeel van € 160. 
Reden: Voorheen werd per categorie ‘openstaande posten’ een percentage 
oninbaarheid toegepast; een nadere analyse van de openstaande posten heeft 
ertoe geleid dat een extra dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren 
noodzakelijk was.

Door bovenstaande 2 wijzigingen vindt er een aanpassing plaats op het 
rekeningresultaat welke van positief € 462 wijzigt in positief € 485.



Tevens dienen toelichtingen op de nieuwe cijfers in de jaarstukken 2019 te worden 
aangepast en vinden wijzigingen plaats in diverse overzichten (bedragen x € 
1.000):

a) het “Overzicht baten en lasten” pagina 251: de totale lasten van Programma 
1 Sociaal van € 13.813 wijzigt in € 13.651. De totale baten van Programma 
1 Sociaal kolom “Begroot 2019 primitief” van € 3.912 wijzigt in € 3.202 en 
kolom “Begroot 2019 gewijzigd” van € 3.982 wijzigt in € 3.259.

b) het “Overzicht van baten en lasten” pagina 251: de totale lasten van 
“Algemene dekkingsmiddelen, onderdeel “Overige dekkingsmiddelen” inzake 
Programma 1 Sociaal van € 158 wijzigt in € 297.

Het aangepaste “Overzicht baten en lasten” is als bijlage aan het erratum 
toegevoegd.

De wijzigingen brengen ook aanpassingen teweeg op de “Balans per 31 december 
2019” welke luiden als volgt:

c) Aan de activazijde van de balans neemt het onderdeel “Overlopende activa” 
toe met € 215; het saldo van € 2.928 wijzigt in € 3.144. Deze wijziging 
houdt verband met de aanpassing op het thema “Jeugd”.

d) Aan de activazijde van de balans neemt het onderdeel “voorzieningen 
dubieuze debiteuren” toe met € 139, het saldo van –€ 989 wijzigt in - € 
1.129. Deze wijziging houdt verband met de aanpassing op de voorziening 
dubieuze debiteuren Programma 1 Sociaal.

e) Aan de passivazijde van de balans neemt het onderdeel “Eigen vermogen” 
toe met € 23. De correcties m.b.t. de toerekening van de lasten van jeugd 
en de voorziening dubieuze debiteuren van het sociaal domein hebben per 
saldo een positief effect van € 23 op het resultaat na bestemming. 

f) Aan de passivazijde van de balans neemt het onderdeel “Overlopende 
passiva” toe met € 53. Dit is een gevolg van de aanpassing als gevolg van 
de nieuwe toerekenings-systematiek m.b.t. het thema “Jeugd”.

g) Tevens zijn er 2 bedragen onjuist opgenomen op de balans; Totaal bedrag 
“Vaste activa” van € 23.503 wijzigt in € 23.392 en Totaal “Eigen vermogen” 
van € 16.534 wijzigt in € 16.377.

h) De onrechtmatigheden aanbestedingen onder het hoofdstuk “Niet uit de 
balans blijkende verplichtingen” worden opgenomen.

5.1.6 Begrotingsrechtmatigheid pagina 271 “Uiteenzetting begrotingsafwijkingen in 
de jaarstukken 2019” waarin:

i) het programma Sociaal kolom “Rekening 2019” van € 13.759 wijzigt in € 
13.687 en kolom “Verschil 2019” van € 408 wijzigt in € 335.

j) het programma Ruimte kolom “Rekening 2019” van € 10.071 wijzigt in € 
10.086 en kolom “Verschil 2019” van minus € 406 wijzigt in minus € 393.

k) het programma Bestuur Dienstverlening en Veiligheid kolom “Rekening 
2019” van € 2.828 wijzigt in € 2.819 en kolom “Verschil 2019” van minus € 
231 wijzigt in minus € 222.

l) het programma Overhead kolom “Rekening 2019” van € 6.524 wijzigt in € 
6.588 en kolom “Verschil 2019” van minus € 110 wijzigt in minus € 174.

m) het programma Algemene dekkingsmiddelen kolom “Rekening 2019” van € 
320 wijzigt in € 494 en kolom “Verschil 2019” van minus € 1 wijzigt in € 175 
en Rechtmatig wijzigt in Rechtmatig 2b met toelichting dat overschrijding 
met name komt door wijziging in bepaling voorziening dubieuze debiteuren.

n) het programma Investeringen kolom “Rekening 2019” van € 1.982 wijzigt in 
€ 2.093 en kolom “Verschil 2019” van € 403 wijzigt in € 291.

Het totaal balanssaldo debet/credit van € 31.423 wijzigt in € 31.499.



Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
N.v.t.

Wat hebben we hiervoor nodig?
N.v.t.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Uw raad, het college en de ambtelijke organisatie. 
De wijzigingen zoals hiervoor weergegeven worden verwerkt in de jaarstukken 2019. 
Ook de jaarstukken 2019 in pdf-vorm, zoals opgenomen in de app, zal aangepast 
worden opgenomen in de app. Uw raad wordt voorgesteld de aldus gewijzigde 
jaarstukken 2019 vast te stellen in uw vergadering van 2 juli 2020.
De app is benaderbaar via de link https://bmcbegrotingsapp.azurewebsites.net/PBOA. 
Inwoners en raad worden via de geëigende kanalen geïnformeerd.

Wat is het vervolg?
Na besluitvorming moeten de vastgestelde jaarstukken 2019 inclusief het 
vastgestelde erratum, in het kader van het provinciale toezicht, voor 15 juli worden 
verzonden aan het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland.


