
Overzicht incidentele baten en lasten begroting 2020

Het overzicht incidentele baten en lasten voor de begroting 2020 is gebaseerd op de meerjarenraming 2021-2023.

De begroting bevat de volgende incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000):

Programma Taakveld Omschrijving Toelichting
INCIDENTELE LASTEN 2020 2021 2022 2023
Bestuursorganen en -ondersteuning 0.1 Bestuur Masterplan STH/BC: herstel

kunstwerken
            15 Eén van de onderdelen van het masterplan is het herstellen van de kunst

in het stadhuis. De kosten hiervan (€ 15.000) komen ten laste van de
exploitatie in 2020.

Beleggingen en overige baten en lasten 0.4 Overhead Masterplan STH/BC: verhuiskosten             20 Eén van de onderdelen van het masterplan is het tijdelijk
verhuizen/opslaan van het huidige meubilair. De kosten hiervan (€
20.000) komen ten laste van de exploitatie in 2020. In het jaar daarna
worden deze kosten weer afgeraamd.

Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Lobby activiteiten           100 In het nieuw beleid van de begroting 2019 is voor lobby activiteiten
voor 2019 en 2020 een bedrag van € 100.000 uitgetrokken. Vanaf 2021
worden deze kosten weer afgeraamd.

Bestuursorganen en -ondersteuning 0.1 Bestuur Gemeentedag            -81 In 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.
Daaraan gekoppeld wordt een budget geraamd van € 81.000
voor maatregelen ter bevordering van de opkomst voor deze
verkiezingen.

Opgroeien en ontwikkeling 4.3 Onderwijsbeleid en
leerlingenzaken

Nieuw Beleid 2019
Onderwijsinnovatiefonds

          250 Nieuw Beleid 2019, aframing onderwijsinnovatiefonds (extra
middelen 2019 en 2020)

Wonen en werkomgeving 8.3 Wonen en bouwen ODBN           130 Op het moment van het verschijnen van de VJN 2020 wordt
verwacht dat er een extra bijdrage geleverd moet worden van €
250.000 voor 2019 en € 130.000 voor 2020.  Dit komt door de
stijging van de tarieven en de bijdrage van de deelnemers in de
kosten van het MeerJarenOntwikkelingsPlan en de
implementatie van de omgevingswet.

Opgroeien en ontwikkeling 4.2 Onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting           111 Nieuw beleid 2019; eenmalig budget Aquamarijn tijdelijke
huisvesting

Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves Aanvulling tekort parkeerreserve        2.300        3.000 In 2016 heeft uw raad besloten om het tijdelijke tekort op de
gemeentelijke parkeerexploitatie voor te financieren uit het
Structuurfonds. Vanaf 2022 zou binnen de parkeerexploitatie
ruimte ontstaan om geld uit de reserve Parkeer en Verkeer terug
te storten in het Structuurfonds. Op dit moment is het positieve
resultaat uit de parkeerexploitatie onvoldoende om de afdracht
aan de algemene middelen te realiseren, laat staan om geld terug
te storten in het Structuurfonds. We verwachten dat ook
komende jaren geen terugstorting kan plaatsvinden. Derhalve
nemen we nu in de actualisatie een aanvulling op vanuit de
algemene middelen in de jaren 2019 tot en met 2021.

Totaal incidentele lasten        2.926        3.000            -81               -

Incidenteel in



Programma Taakveld Omschrijving Toelichting
INCIDENTELE BATEN 2020 2021 2022 2023
Beleggingen en overige baten en lasten 0.10 Mutaties reserves HNG             20 In 2019 ontvangen we de laatste uitkering voor het

Hypotheekfonds Nederlandse Gemeenten (HNG). Het restant
van de reserve ad € 19.700 wordt ingezet in 2020. In latere jaren
staan geen baten meer geraamd.

Beleggingen en overige baten en lasten 0.5 Treasury Rentederving Enexis           467           234 Het resultaat van Enexis leidt de komende jaren tot een hogere
dividenduitkering. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt
wordt dit als een tijdelijk voordeel beschouwd. We bouwen het
extra dividend van € 700.000 in 2019 in drie jaar af.

Bestuursorganen en -ondersteuning 0.1 Bestuur Financiering Stadsgewest             23 Op verzoek van het Stadsgewest voorzien wij momenteel hun liquiditeit.
Omdat we tegen negatieve rentes inlenen en het Stadsgewest geen
rentekosten in rekening brengen ontstaat een voordeel van € 23.100
Eind 2020 zal het Stadsgewest een voorlopige afrekening opstellen voor
haar deelnemers. Op dat moment vervalt het rentevoordeel bij de
gemeente.

Beleggingen en overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten Inzet extra middelen AU           302           302 Taakmutaties die al voorzien zijn in de Begroting en daardoor vrij
inzetbaar.

Totaal incidentele baten           812           536               -                 -

SALDO    -2.114    -2.464            81             -

Incidenteel in


