Erratum Programmabegroting 2019
Naar aanleiding van enkele technische vragen tijdens de inloopbijeenkomst van 11 oktober
over de programmabegroting 2019 wordt de deze als volgt aangepast:
1. Op pag. 5 Voorwoord staat de volgende zin vermeld: “Wij zijn trots u een begroting met
een meerjarig sluitend financieel perspectief te kunnen aanbieden”.
Dit is gewijzigd in: “Wij zijn trots u een begroting met een meerjarig structureel sluitend
financieel perspectief te kunnen aanbieden”.
2. Op pag. 10 in begroting in vogelvlucht en paragraaf 1.5 Bestuurlijke toekomst/ambtelijke
fusie staat de volgende zin vermeld: “Met name die op het gebied van ICT, personeel en
organisatie en financiën”.
Dit is gewijzigd in: “Met name die op het gebied van ICT, personeel en organisatie,
juridische ondersteuning en financiën”.
3. Op pag. 20 Begrotingsresultaat staat in de eerste zin is vermeld: “In bovenstaand
staafdiagram begrotingsresultaat zijn tevens de incidentele posten meegenomen”
Dit is gewijzigd in: “In onderstaand staafdiagram begrotingsresultaat zijn tevens de
incidentele posten meegenomen”
4. Op pag. 22 staat in begroting in één oogopslag bij de ontwikkeling reservepositie niet
boven de tabel toegelicht wat +/+ en -/- betekent.
Dit is gewijzigd in de volgende toelichting boven de tabel: “In onderstaande tabel betekent
een -/- een onttrekking uit de reserve (voordeel voor de exploitatie) en een +/+ een storting
in de reserve (nadeel voor de exploitatie).
5. Op pag. 25 in de tabel meerjarenperspectief staat in de toelichting op de mutatie
afwaardering gemeentehuis de volgende zin vermeld: “Conform het BBV is het toegestaan
om de boekwaarde van een object dat wordt afgestoten (deels) af te waarderen”.
Dit is gewijzigd in: “Conform het BBV is het verplicht om de boekwaarde van een object
dat wordt afgestoten (deels) af te waarderen”.
6. Op pag. 40 programma Bestuur en burgers, pag. 77 programma Ruimtelijke Ordening en
pag. 115 Algemene dekkingsmiddelen staan in de tabellen financiële ontwikkelingen de
volgende regels weergegeven met bedragen: “2e Tussenrapportage 2018 (TR 2 2018) en
autonome ontwikkelingen (externe factoren)”
Deze regels zijn abusievelijk opgenomen in deze tabellen, maar zijn niet juist.
De regels “2e Tussenrapportage 2018 (TR 2 2018) en autonome ontwikkelingen (externe
factoren)” met bedragen zijn verwijderd uit de tabellen financiële ontwikkelingen in de
programma’s Bestuur en burgers, Ruimtelijke Ordening en Algemene dekkingsmiddelen.
7. Op pag. 45 staat in programma Veiligheid bij doelstelling en de activiteit BOA-inzet de
volgende toelichting vermeld: “Consolideren inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaar
(BOA) door continu toepassing van kwaliteitszorg”.
Dit is gewijzigd in: “Consolideren inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)”.

8. Op pag. 125 in de paragraaf Lokale heffingen staat in de tabel kostendekkendheid bij nr.
13 Havengelden (Broek op Langedijk) lasten en baten 0 en dekking nvt.
Dit is gewijzigd in: lasten € 35.000, baten € 11.000 en dekking 31%.
9. Op pag. 127 in de paragraaf Lokale heffingen staat in de tabel tariefvoorstellen 2019 een
tarief 2019 voor rioolheffing van € 331 vermeld.
Dit tarief 2019 voor rioolheffing is gewijzigd in: € 326
10. Op pag. 129 staat in de paragraaf Lokale heffingen bij lokale lastendruk de volgende zin
vermeld: “Positie 1 is daarbij voor de gemeente met de laagste woonlasten (in 2018 is dat
de gemeente Aalten) en positie 380 is de gemeente met de hoogste woonlasten (in 2018 is
dat gemeente Bloemendaal)”.
Dit is gewijzigd in: “Positie 1 is daarbij voor de gemeente met de laagste woonlasten (in
2018 is dat de gemeente Aalten) en positie 387 is de gemeente met de hoogste
woonlasten (in 2018 is dat gemeente Bloemendaal)”.
11. Op pag. 137 in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staat bij Vrij
besteedbare reserves de volgende zin vermeld: “Deze beleidslijn is vastgelegd in de Nota
herijking reserves en voorzieningen 2010 waarin de aanbevelingen van de rekenkamer en
de wensen van de Raad zijn verwerkt”.
Dit is gewijzigd in: “Deze beleidslijn is vastgelegd in de Nota reserves en voorzieningen
gemeente Langedijk 2018, waarin de wensen van de Raad zijn verwerkt”.
12. Op pag. 166 in de paragraaf Verbonden partijen staat bij risico-inventarisatie in de tabel bij
de Verbonden partijen Halte Werk, WNK en VVI niets ingevuld bij het aandeel Langedijk.
In deze tabel is het aandeel Langedijk voor Halte Werk gewijzigd in: “Basis aantal inwoners
en afgegeven beschikkingen” , voor WNK en VVI in “geen financiële bijdrage” en voor
Cocensus in “afgenomen werkzaamheden”.

