
Aangepast zijn: 
 

- In hoofdstuk 1. Programmaplan waren de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 
voor alle programma’s verwisseld. Dit is gecorrigeerd. 
 

- In 2.1 paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is onder kop rente een zin ter 
verduidelijking toegevoegd. 
 

- In de tabel op blz. 16 belangrijkste risico’s van Programma A is een bedrag aangepast aan de 
tekst eronder. € 19.000 is gecorrigeerd naar € 19.400 

 
- Tabel mutaties in de leningenportefeuille op blz. 21 is aangepast. De beginstand per 1 januari 

2021 is gecorrigeerd. Deze sluit nu aan met de begroting 2020. Dit heeft tot gevolg dat ook 
de post nieuwe leningen is aangepast.  De stand per 31 december 2021 is aangepast 
vanwege een typefout. € 5.489.000 moest zijn € 5.849.000. 

 
- In 4.2 Geprognotiseerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar is een correctie 

gemaakt omdat het totaal van de debetzijde en  creditzijde van de balans niet op elkaar 
aansloot. 

 
- In de tabel van 4.6  Baten en lasten per taakveld is een correctie gemaakt omdat de mutatie 

reserves (onttrekkingen)  in de kolom begroting 2022 niet aansloot met het bedrag zoals dat 
in het verloop van de reserves in 4.5 is opgenomen. Het gaat om een correctie van € 173. 
Deze correctie heeft echter wel wat impact omdat dit bedrag op diverse plekken in het 
rapport moest worden gewijzigd. 
In de tabel 4.6 Baten en lasten per taakveld wordt het jaarresultaat 2022 aangepast met € 
173. 
In de tabel van 4.5 Stand en verloop van de reserves wordt de algemene reserve in 2023 
aangepast en dit werkt door in 2024. 
In de bijlage begroting oude stijl werkgebied Stichtse Groenlanden (blz 33) leid dit tot een 
correctie in de toevoeging aan de reserves in 2022 van € 173 en dit werkt door in het 
gerealiseerd resultaat dat hierdoor niet € 0 is maar € 173. 
 

- In de tabel in 4.7 Deelnemersbijdrage 2021 zijn de cijfers in de kolom BTW gecorrigeerd. Het 
totaal van de BTW sluit nu aan met de bedragen Transparantie BTW in de bijlage Begroting 
oude stijl. 
 

- In het hele rapport zijn  afrondingsverschillen gecorrigeerd en zijn de cijfers in de diverse 
tabellen op elkaar aangesloten. Hierdoor zijn met name de totaalbedragen in de diverse 
tabellen met € 1 of € 2 euro aangepast. 
 

- In de conceptbegroting zijn een aantal schrijffouten gecorrigeerd. 

 


