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Blz 4, het resultaat is gewijzigd van € 868.000 naar € 717.000;
Blz 4, de volgende zinsnede is verwijderd: ‘Ook hebben we de vastgestelde ombuiging van €
1.045.270 volledig doorgevoerd’;
Blz 8, het resultaat is gewijzigd van € 868.000 naar € 717.000;
Blz 10, Bestemming van het resultaat:
Het voordelige resultaat 2020 van € 868.340 is gewijzigd in € 716.774. (Investering
reconstructie van de aansluitingen op de N366 was als investering aangemerkt, maar had
verantwoord moeten worden in de exploitatie. Dit heeft effect gehad op het resultaat. Zie
ook blz. 132 toelichting Verkeer, wegen en water).
Tekst Ad. 1 Participatiebijdragen zonneparken is gewijzigd.
Bedrag resultaat bestemming 2 (vormen dekkingsreserves afschrijvingslasten) is gewijzigd
van € 420.148 naar € 251.547. (Dit komt door verschuiving reconstructie van de
aansluitingen op de N366 als investering naar de exploitatie)
Bedrag resultaatbestemming 6 (Onttrekking uit de algemene reserve) is gewijzigd van
-€ 242.373 naar -€ 225.338;
Blz 12, bedragen structurele resultaat zijn gewijzigd;
Blz 12, Tabel Investeringen en Eigen vermogen zijn gewijzigd;
Blz 18, Kerngegevens: bedragen gewone uitgaven, boekwaarde vaste activa en reserves en
voorzieningen zijn gewijzigd;
Blz 86, Tabel bedragen onvoorzien is gewijzigd;
Blz 94, Tabel incidentele weerstandcapaciteit is gewijzigd;
Blz 96, Tekst Veiligheidsregio Groningen (VRG) is verwijderd. (Is geen risico meer. De bijdrage
aan de VRG is reeds bekend geworden);
Blz 96, Extra middelen Jeugdhulpbudget 2022 t/m 2024 is Extra middelen Jeugdhulpbudget
2023 t/m 2024 geworden;
Blz 99, Tabel Financiële kengetallen is gewijzigd;
Blz 101, Rentelasten in de begroting: percentage is gewijzigd van 0,5% in 0,08% (het
percentage was niet goed over genomen uit de tabel Berekening renteomslag op blz. 102;
Blz 102, Tabel berekening renteomslag is gewijzigd. De regel 2% over € 150.183 is verwijderd.
Blz 108, Alinea ontwikkelen is verwijderd. (Betreft toekomstige ontwikkelingen, geen
verslaglegging over 2020.)
Blz 110, Alinea Burgerzaken: Eerste regel is gewijzigd (betere zinsopbouw);
Blz 123, Afvalsturing Friesland NV (Omrin) is toegevoegd als verbonden partij. (In 2020 is
Schier BV geliquideerd en de taken zijn over gegaan naar Omrin);
Blz 131, Tabel overzicht baten en lasten is gewijzigd;
Blz 133, Toelichting Verkeer, wegen en water is gewijzigd (Reconstructie van de aansluitingen
op de N366);
Blz 150, Toelichting toevoeging aan de reserves is gewijzigd. (Bedrag overheveling MIP
Privacy is gewijzigd en overheveling Mip 1932 Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen is
gewijzigd);
Blz 159, Tabel EMU-saldo is gewijzigd. (resultaat is gewijzigd);
Blz 162 Begrotingsrechtmatigheid (Programma 2, Project N366);






Blz 174, Toelichting schatkistbankieren: de volgende zinsnede is verwijderd ‘Het
drempelbedrag is in 2019 niet overschreden’;
Blz 175, Tabel Eigen vermogen is gewijzigd;
Blz 186, Tabel vaste schulden is gewijzigd (verkeerde rubricering);
Blz 189 t/m 192 SiSa-bijlage is gewijzigd.

