
Bijlage: Toelichting afwijking Prognose Berap 2 – Jaarrekening 2020 

Bij Bestuursrapportage 2 is een resultaat van € 3.232.000 geprognosticeerd. De jaarrekening komt uit 

op € 4.104.000. Een verschil van €872.000. Dit wordt veroorzaakt door € 268.000 minder lasten en € 

604.000 meer baten. Onderstaand geven we een toelichting. 

Onderstaand is het verschil in de lasten gespecificeerd: 

Berap II

prognose

Lasten

1 Rente en afschrijvingen

1.1 Externe rentelasten 0 0 0

1.2 Interne rentelasten 125 126 1

1.3 Afschrijvingen van activa 292 233 -59

Totaal rente- en afschrijvingslasten 417 359 -58

2 Personeelslasten

2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders 11.613 9.082 -2.531

2.2 Sociale premies 2.599 2.599

2.4 Overige personeelslasten 472 534 62

2.5 Personeel van derden 1.721 1.599 -122

2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders 37 37 0

Totaal personeelslasten 13.843 13.851 8

3 Goederen en diensten van derden

3.1 Duurzame gebruiksgoederen 2 2 0

3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen 357 265 -92

3.3 Energie 9 5 -4

3.4 Huren en rechten 334 334 0

3.5 Leasebetalingen operational lease 32 33 1

3.7 Verzekeringen 19 17 -2

3.8 Belastingen 11 11 0

3.9 Onderhoud door derden 2.442 2.201 -241

3.10 Overige diensten door derden 5.010 4.948 -62

Totaal goederen en diensten derden 8.216 7.816 -400

5 Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien

5.1 Toevoegingen aan voorzieningen 182 182

5.2 Onvoorzien 0 0 0

Totaal toevoegingen voorz./onvoorzien 0 182 182

Totaal lasten 22.476 22.208 -268

Verschil 

tussen

BERAP II en 

jaarrekening

Bedragen in € x1.000 Jaarrekening 

2020

De belangrijkste verschillen in de lasten ten opzichte van bestuursrapportage 2 zijn: 

Nadelige effecten ten opzichte van de bestuursrapportage 2: € 431.000  

2.4 Overige personeelslasten € 62.000: Kosten thuiswerkbudget en eenmalig en structurele 

thuiswerkvergoeding.  

3.10 Overige diensten door derden € 187.000: Hogere porti kosten € 25.000 door onder andere meer 

invorderdocumenten, meer bankkosten door de invoering van betalen in 10 termijnen en ideal-



betalingen € 42.000, meer uitbestede werkzaamheden heffen € 40.000 en hogere kosten uitbestede 

werkzaamheden CCP door tarief stijging en meer uitbestedingen € 80.000.  

5.1 Toevoeging aan voorzieningen € 182.000: Op basis van de voorschriften in de BBVW moet GBLT 

een voorziening vormen voor de te verwachten ambtsjubilea. Dit werd niet gedaan. In 2020 is met 

terugwerkende kracht een voorziening gevormd. 

 

 

Voordelige effecten in de lasten ten opzichte van de bestuursrapportage 2:  € 699.000  

1.3 Afschrijving van activa € 59.000: Afschrijving valt lager uit door later activering Aanpassing 

Belasting Systeem en mobiele telefoons.  

2. Personeelslasten € 54.000: Het saldo van eigen personeel en minder inhuurkosten. Ten laste van 

2.1-2.2 Salarissen en sociale lasten is op aanwijzing van de accountant zijn de reeds opgenomen 

verloftegoeden verhoogd met de sociale lasten. 

3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen € 92.000: Te hoge inschatting druk-, 

bindwerkkosten € 81.000 en lagere contributies, abonnementen en kantoorartikelen € 11.000. 

3.3 Energie € 4.000: Verbruik brandstof auto’s valt lager uit. 

3.9 Onderhoud door derden € 241.000: Minder onderhoud automatisering door lagere kosten 

outsourcing in 2020 € 83.000, lagere kosten voor diverse applicaties Telecats € 21.500 lager dan 

verwacht, € 16.000, Enable-U lager dan verwacht. € 9.000,  Vyzyr lager dan verwacht. € 30.000 opties 

van Centric die bij het project ABS horen en € 50.000 aan diverse verplichtingen. Daarnaast is € 30.000 

meer aan kosten doorgeschoven naar 2021.  

3.10 Overige diensten door derden  € 249.000: Minder proceskosten NCNP en overige proceskosten € 

40.000, minder overige diensten derden en extern advies € 115.000, een te hoge inschatting digitale 

post € 12.000 en een voorboeking kosten gemeentelijke samenwerking uit 2019 die lager uitvalt € 

47.000, minder uitbesteed werk € 24.000, minder aan telefoniekosten € 8.000 en minder 

gegevensverstrekking € 3.000.  

 

Onderstaand is het verschil in de baten gespecificeerd: 



Berap II

prognose

Baten

2 Personeelsbaten

2.1 Baten i.v.m. salarissen en sociale lasten 94 99 5

Totaal personeelsbaten 94 99 5

3 Goederen en diensten aan derden

3.6 Diensten derden - bijdragen deelnemers 19.295 19.295 0

Totaal goederen en diensten aan derden 19.295 19.295 0

4 Bijdragen van derden

4.1 bijdragen van overigen 319 218 -101

Totaal b ijdragen van derden 319 218 -101

5 Waterschapsbelastingen

5.1 Invorderopbrengsten 6.000 6.700 700

Totaal waterschapsbelastingen 6.000 6.700 700

6 Interne verrekeningen 0 0 0

Totaal baten 25.708 26.312 604

Totaal saldo van baten en lasten 3.232 4.104 872

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoegingen aan bestemmingsreserve 0 0

Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 0 0

Resultaat 3.232 4.104 872

Verschil 

tussen

begroting en 

Bedragen in € x1.000 Jaarrekening 

2020

In de bestuursrapportage 2 waren hogere invorderbaten geprognosticeerd dan voorgaande jaren door 

het later invoeren van de betalingsherinnering, een stijging van de vastgestelde landelijke tarieven voor 

invorderdocumenten en het aantal aanmaningen in de berichtenbox die heeft geleid tot dwangbevelen. 

In bestuursrapportage 2 zijn de invorderbaten echter alsnog te behoudend geprognotiseerd waardoor 

de invorderbaten € 701.000 hoger uitvallen. De bijdragen vanuit het ministerie van BZK voor de 

verrekening van de Wet Digitale Overheid (mijnoverheid en Digid) vallen €100.000 lager uit. 




