
Technische vragen D66 inzake BURAP-I 2020
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 12 mei 
Agendapunt 8.03: Eerste Bestuursrapportage 2020

Er ligt nu de eerste bestuurlijke rapportage van 2020. Op pagina 29 staat een mooi 
overzicht van de consequenties voor het meerjaren perspectief 2020-2023. Dat roept 
echter vragen op mbt de vorige BURAP-III en de stukken m.b.t. de besluitvorming IHP.

Resultaat x C 1.000 2020 2021 2022 2023

Begroting 2020-2023 C -1.592 C -586 C 542 C 1.344

BURAP 3 2019 C -1.289 C -46 C 1.571

Effecten B3 volgs BURAP-1 20 C 303 C 540 C 1.029 C 576

1. Hoe kan het zijn dat de in deze nieuwe BURAP er andere getallen staan in vergelijking 
met de gepubliceerde getallen uit de BURAP-III 2019 van pagina 31?

Antwoord: De getallen in beide documenten sluiten op elkaar aan. Burap III-2019 
geeft een beeld over de periode 2019-2022 en burap I-2020 over de periode 2020
2023. In de begroting 2020 vindt u, wat betreft de jaarschijf 2023 (E 1.344), de 
beginstand op pagina 5. Het effect van burap III-2019 op de jaarschijf 2023 
(voordeel E 576) is anders dan in 2022 (voordeel E 1.029). Dit komt o.a. omdat het 
gemeentefonds in 2023 o.b.v. van de septembercirculaire t.o.v. 2022 een lagere 
positieve bijstelling laat zien. Ook zijn er financiële effecten die alleen effect hebben 
op 2022 en niet op 2023.

projecten 2020 2021 2022 2023

IHP (vastgestelde nota)

IHP (volgens BURAP-1 2020)

C -564

C -573

C -763

C -679

C -798

C -498

C -1.099

C -618

2. In deze BURAP-I worden andere getallen m.b.t. de exploitatielasten voor het IHP 
genoemd als in de nota IHP die door de raad is vastgesteld (pagina 6/8). Hoe dit te 
verklaren?

Antwoord: Het raadsvoorstel mbt IHP is niet zonder wijziging vastgesteld door de 
Raad. Door het aannemen van amendenten zijn niet alle investeringen toegekend 
waardoor de financiële gevolgen minder hard drukken op de exploitatie, zoals te zien 
is in de cijfers van de eerste bestuursrapportage 2020.

3. In de informatienota Jaarbericht 2019 (dd. 7 april 2020) moeten we nog een bedrag 
van C 800.000 afschrijven. Waar zien we dit bedrag terug?

Antwoord: De door u genoemde E 800.000 uit het jaarbericht betreft het verschil 
tussen het begrote resultaat over 2019 (E 860.000) en het daadwerkelijk resultaat 
over 2019 (E 1.660.000). Dit ziet u terug in de jaarrekening 2019 (oordeelsvormende 
raad 16 juni en besluitvormend 7 juli).


