Jaarrekening 2013 - resultaat

Bestemmingsvoorstel 2013
Item

EUR

Resultaat na bestemming

1.916.254

AvT/IPT (toevoeging aan reserve, regioraad 17-02-2010)

-/- 690.437

Digitaal dossier (toevoeging aan reserve, regioraad 28-03-2009)

-/- 255.027

Toevoeging aan egalisatiereserves en algemene reserve

-/- 244.094

Te verrekenen looncompensatie 2013

-/- 391.398

Reserveren voor intern controleplan n.a.v. (interim) controle 2013

-/- 129.806

Reserveren voor organisatieontwikkelingen

-/- 100.000

Reserveren voor procesondersteuning heroriëntatie

-/- 75.000

Instellen reserve salarisadministratie Netwerkstad (alleen NWS gemeenten)

-/- 30.522

Uit te keren aan gemeenten

0

2e berap versus jaarrekening 2013

x € 1.000,domein / omschrijving

Bedrijfsvoering:
Positief effect premiescan
Lagere lasten catering
Voordelig resultaat ICT
Lagere personeelskosten (o.a. Voormaligpersoneel, premie 62+)
Minder kosten ingewonnen externe adviezen / vervanging ziekte
Resultaat salarisadministratie NWS*
Diverse mee- en tegenvallers Bedrijfsvoering (druk en bindwerk,
frankeerkosten, kapitaallasten, kerstattenties e.d.)
Totaal Bedrijfsvoering

Gezondheid:
Hogere ontvangen rijksbijdrage SOA
Regionale inzet TBC en M&G
Hogere opbrengst forensische zorg
Diverse mee en tegenvallers
Totaal Gezondheid

Berap 2

jaarrekening
2013

Te verklaren
verschil

78
0
0
-129
0

250
43
45
90
-86
31

172
43
45
90
43
31

0

115

115

opmerking/toelichting

Extra inkomsten n.a.v. uitvoeren premiescan.
Bij de 2e berap werden er extra lasten verwacht.
Voordelig resultaat door uitstel nieuwe investering.
Lagere lasten voormalig personeel.
Bedrag wordt na vaststelling gesort in reserve.

539

73
94
0

227
125
51
5

154
31
51
5
241

Hogere rijksbijdrage.
Lagere lasten.
Extra opbrengsten forensische zorg.

53

200

147

-13

-46
2

-33
2

Voordeel formatie en materieel door vacatureruimte
en incidentele dekking vanuit projecten.
Tekort dekking door hogere afname bedrijfsvoering.

Leefomgeving:

Resultaat team economie
Doorberekening bedrijfsvoering
Diverse mee en tegenvallers
Totaal Leefomgeving
Algemeen:
financieringsresultaat
cao ontwikkeling**

Totaal verschillen

116

75

117
391

42
391

Hoger financieringsresultaat.

1329

* Betreft alleen de b aten en lasten van de deelnem ende gem eenten aan de salarisadm inistratie Newerk stad
** Ten tijde van de 2e b erap was dit b edrag al b ek end. Bij de 2e b erap is dit t.l.v. het financieringsresultaat geb racht. Bij de jaarrek ening m aak t dez e afwijk ing onderdeel
uit van de resultaat b estem m ing.

