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1. Er kan sprake zijn van een groene, oranje of een rode kleur bij de doelen en 
activiteiten. Onze vraag is wat precies het verschil is tussen oranje en groen.
Bijv. bij het kopje veiligheid, onder 2: het aantal personen met verward gedrag. Wanneer 
was dit kopje groen geweest?

Antwoord:
Een groene kleur geeft aan dat de doelstelling (voor 2019) gerealiseerd is danwel op 
schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren nog loopt conform doelstelling en rood 
geeft aan dat de doelstelling niet is gerealiseerd.
Als het aantal personen met verward gedrag lager zou zijn geweest dan 180, was dit 
kopje groen geweest.

2. Door renteontwikkelingen moesten de pensioenvoorzieningen voor wethouders worden 
aangevuld. Dit kostte 1.3 miljoen over 2019. In welke mate was het mogelijk om dit 
bedrag over meerdere jaren uit te spreiden?
Dit zodat de druk op de jaarrekening van 2019 wat werd verminderd.

Antwoord:
Het was niet mogelijk geweest om dit bedrag over meerdere jaren te spreiden. Dit 
bedrag wordt gestort in een voorziening op de balans. De hoogte van de voorziening 
moet (per jaareinde) altijd de contante waarde zijn van de toekomstige verplichtingen.
Bij het bepalen van de contante waarde is de rente belangrijk. Als de voorziening lager is 
dan de contante waarde van de verplichting moet worden aangevuld. Als de voorziening 
hoger is dan de contante waarde moet worden afgeroomd. Dit afromen komt dan ten 
gunste van het resultaat.

3. Op pagina 75 wordt aangegeven dat het er 4.898.000 nodig is uit de vrije reserve om 
het weerstandsvermogen naar 1000Zo te brengen.
Hierover hebben we 2 vragen:
a. Waarom wordt deze verschuiving door middel van de bestuursrapportage gedaan?
b. Heeft deze herbestemming gevolgen voor de vermogenspositie?

Antwoord:
a. In de Jaarstukken wordt teruggekeken op wat er in 2019 is gedaan en bereikt. De 
paragraaf Weerstandsvermogen en Risicomanagement is hierop deels een uitzondering. 
Als er risico's zijn opgetreden wordt daarop teruggeblikt in de paragraaf. Het 
belangrijkste van de paragraaf is echter kijken in de toekomst en het heden, en bepalen 
welke risico's worden gezien, die mogelijk kunnen optreden.
Het aanvullen van de risicoreserve is nodig voor risico's die in de toekomst kunnen 
optreden. Dit toekomstelement past niet helemaal bij het karakter van Jaarstukken 
waarin wordt teruggekeken. Daarom wordt de aanpassing van de risicoreserve verwerkt 
in het lopende jaar in de bestuursrapportage.

b. Deze herbestemming heeft geen gevolgen voor de vermogenspositie. Het gaat om een 
verschuiving binnen de algemene reserve. Het eigen vermogen verandert hierdoor niet.


