Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

contactpersoon

: F. van Oorschot

Roosendaal

: 21 juni 2021

doorkiesnummer : 14 0165
onderwerp

: Aanpassing Jaarstukken 2020

Geachte raad,
Bijgaand treft u enkele aanpassingen op de Jaarstukken 2020 aan.
Aanpassing paragraaf Weerstandsvermogen
Op pagina 119 onder de berekening van het weerstandsvermogen staat een onjuiste tekst. De
betreffende alinea wordt vervangen als volgt:
In de nota ’beleid risicomanagement en weerstandsvermogen’ is het streefgetal voor het
weerstandsvermogen vastgesteld op een minimale waarde van 1,0. De ratio van het
weerstandsvermogen per 31 december 2020 voldoet met de waarde 2,4 ruimschoots aan deze
norm en is hiermee licht gestegen ten opzichte van de begroting 2020. Dit komt doordat de
beschikbare weerstandscapaciteit gestegen is, met name door een hogere stand van de BR
Grondexploitatie. De benodigde weerstandscapaciteit is gelijk gebleven.
Op pagina 121 staan diverse kengetallen.
Het solvabiliteitspercentage voor 2019 moet zijn: 28%
Het solvabiliteitspercentage voor 2020 moet zijn: 33%

Sisa bijlage
Voor het jaar 2020 zijn diverse nieuwe Sisa regelingen ingevoerd. Eén bijlage mist in de
jaarrekening. Daarom voegen we die middels dit erratum toe. Zie hiervoor de bijlage.

Namens het college van burgemeester en wethouders,

T. Theunis
Wethouder Financiën

Bijlage Sisa tabel E3
IenW E3 – Subsidieregeling Sanering verkeerslawaai
Beschikkings-nummer
Indicatoren

E3 / 01, E3 / 02, E3 / 03, E3 / 04, E3 / 05, E3 / 06
E3 / 01, E3 / 02, E3 / 03, E3 / 04, E3 / 05, E3 / 06

2020
Bestedingen ten
laste van
rijksmiddelen

IenM/BSK-2014/237900
IenM/BSK-2020/2516238
Cumulatieve bestedingen
t.l.v. Rijksmiddelen

€ 5.697
€ 4.631
Cumulatieve
overige
bestedingen

€ 12.748
€ 4.631

€0
€0

Indicatoren

E3 / 07, E3 / 08, E3 / 09, E3 / 10, E3 / 11, E3 / 12
E3 / 07, E3 / 08, E3 / 09, E3 / 10, E3 / 11, E3 / 12

Overige
bestedingen

Besteding door
meerwerk o.b.v.
art. 126 Wet
geluidshinder t.l.v.
het rijk komt

Correctie over
besteding

€0
€0
Cumulatieve
kosten ProRail
als bedoeld in
art. 25 lid 4 van
deze regeling
t.l.v.
Rijksmiddelen
€0
€0

€0
€0
Correctie over
besteding kosten
ProRail

€0
€0

€0
€0

Ja
Nee

Eind
verantwoording
(Ja/Nee

Kosten ProRail als
bedoeld in art. 25
lid 4 van deze
regeling t.l.v.
Rijksmiddelen
€0
€0

