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5.6 Resultaatbepaling op basis van vermogensmutaties
De weergave van de mutaties in het eigen vermogen is op grond van het BBV verplicht. Artikel 42 van het BBV bepaalt dat
het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat. Het hier bedoelde resultaat wordt afzonderlijk op
de balans opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.
Totaal ontwikkeling resultaat (-=nadelig)
Saldo van het eigen vermogen per 1 januari 2017
Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2017 (saldo is inclusief gerealiseerd resultaat
2017)
Toename van het eigen vermogen

(bedragen * € 1.000)
€ 45.800
€ 54.147
€ 8.347

De toename van het eigen vermogen met € 8.347.000 is het gevolg van het positieve rekeningresultaat van € 8.446.000 en
de afname van de reserves met € 99.000.

5.7 Resultaatbestemming
De jaarrekening 2017 sluit met een positief saldo van € 8.446.000. Het voorstel aan de raad is om vanuit dit rekeningsaldo
een aantal verrekeningen met reserves te laten plaatsvinden:
a. een toevoeging aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe van € 2.900.000;
b. een toevoeging aan de reserve organisatieontwikkeling van € 300.000.
c. een toevoeging aan de reserve sociaal domein van € 844.000;
d. een toevoeging aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang van € 1.192.000;
e. een toevoeging aan de reserve cultuur en erfgoedfonds van € 27.000;
f. een toevoeging aan de reserve wijkontwikkeling van € 256.000;
Daarmee wordt in totaal € 5.519.000 bestemd. Per saldo zal € 8.446.000 - € 5.519.000 = € 2.927.000 aan de algemene
reserve worden toegevoegd.
ad a. een toevoeging van € 2.900.000 aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe
De berekening van de grondexploitatie Westergouwe laat een voordeel zien van € 2,9 miljoen als gevolg van een gunstige
grondverkoop in fase 2. Voorgesteld wordt om dit voordeel te reserveren voor de bovenplanse investeringen in de nog
te openen derde deelfase van de grondexploitatie door dit voordeel toe te voegen aan de bestaande reserve voormalige
NIEGG Spoorzone en Westergouwe.
ad b. een toevoeging van € 300.000 aan de reserve organisatieontwikkeling
In verband met de afvloeiing van personeel is er een inspanningsverplichting van Stadstoezicht/ Veiligheid en wijken (STZ/
VNW) om een extra toevoeging te doen aan de reserve organisatie-ontwikkeling. Door het positieve resultaat op deze
onderdelen kan een extra dotatie gedaan worden van € 150.000.
Daarnaast wordt er € 150.000 aan de reserve organisatieontwikkelingen toegevoegd om aan de huidige aanspraken op de
reserve te kunnen voldoen.
ad c. een toevoeging van € 844.000 aan de reserve sociaal domein
Conform besluitvorming bij resultaatbestemming van de jaarrekening 2015 wordt het saldo van programma 2 Welzijn en
Zorg (€ 355.000), 3 Werk en Inkomen (excl. BUIG) € 58.000 en de productgroep Jeugd, uitgezonderd de producten MO/VO
(maatschappelijke opvang, vrouwenopvang) en beschermd wonen (€ 431.000) toegevoegd aan de reserve Sociaal domein.
voor in totaal € 844.000. Onderdeel daarvan zijn saldi van de niet-bestede incidentele budgetten voor de transformatie van
het sociaal domein (€ 90.000) en voor de modernisering sociale dienst (€ 23.000). Hiervoor zal de raad worden voorgesteld
deze in 2018/2019 opnieuw beschikbaar te stellen.
ad d. een toevoeging van € 1.192.000 aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
Het overschot op de producten maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen wordt conform eerdere
besluitvorming toegevoegd aan de bestemmingsreserve MO/VO. Het betreft middelen die Gouda ontvangt vanuit de functie
als centrumgemeente en regionaal worden ingezet.
ad f. een toevoeging van € 27.000 aan de reserve cultuur en erfgoedfonds
Bij de 2e begrotingswijziging van 2015 is de reserve cultuur en erfgoedfonds ingesteld. Deze wordt nu gevoed met het
restantbudget dat in de begroting hiervoor was gereserveerd.
ad g. een toevoeging van € 256.000 aan de reserve wijkontwikkeling
Bij de reserve wijkontwikkeling was voor 2017 een onttrekking verwacht. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden.
De voor 2017 verwachte uitgaven zijn namelijk doorgeschoven naar 2018 wegens het ontbreken van facturen van een
aannemer. Aan de raad wordt voorgesteld het hierdoor ontstane voordeel op de exploitatie toe te voegen aan de reserve
wijkontwikkeling.
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5.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013.
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording op grond van de WNT zijn de Beleidsregels
toepassing WNT 2017 bij inwerkingtreding van de Evaluatiewet WNT (besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van 19 april 2017, gepubliceerd in de Staatscourant van 1 mei 2017) gehanteerd.
In artikel 1.1, aanhef en onderdeel b sub 2 zijn de secretarissen bij de gemeenten en de griffiers bij de gemeenten
aangewezen als topfunctionaris.
Naam (bedragen x € 1)
Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

E.J. Karman Moerman
Griffier

E.M. Branderhorst
Secretaris

B. Lubbers
Ambtenaar in
algemene dienst van
de gemeenteraad
van Gouda

01/01 - 31/12
1,00
Nee
Ja

01/01 - 31/12
1,00
Nee
Ja

01/01 - 03/04
1,00
Ja
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

89.576
13.262
102.839

119.374
16.994
136.368

26.449
3.370
29.819

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

n.v.t.

- / - Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Neen
102.839

Neen
136.368

Neen
29.819

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

01/01 - 31/12
1,00
82.462
10.888
93.350

15/10 - 31/12
1,00
22.773
3.157
25.930

01/01 - 31/12
1,00
87.867
11.920
99.787

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

Er zijn geen functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of
waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens (Wopt) of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. In 2017 zijn er geen ontslaguitkeringen
aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gemeld.
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