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Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemene inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

Geachte leden van de raad, 
 
 
In de eerder door u ontvangen versie van de jaar zijn enkele (kleine) correcties/verbeteringen 
doorgevoerd. Deze correcties bestonden uit verbeteringen van taalfouten, typefouten, betere 
toelichting, aanpassingen op tabellen). De correcties hebben geen invloed op de balanstotalen, 
verdeling van het resultaat en het totale beeld van het jaarverslag/jaarrekening.  
 
Hieronder treft u de belangrijkste mutaties aan: 
 
Pagina 64 
De kengetallen zijn aangepast. Bij de controle van de accountant bleek dat de cijfers niet correct 
waren. De kengetallen waren in eerder stadium van het opstellen al berekend en abusievelijk niet 
aangepast aan de nieuwe cijfers. 
 

Kengetal 
Verslag 

2015 
Begroting 

2016 
Verslag 

2016 

a1. netto schuldquote  78% 89% 83% 

a2. netto schuldquote gecorrigeerd 76% 76% 81% 

b. solvabiliteitsratio 37% 37% 36% 

c. grondexploitatie -5,5% 3,43% -9,8% 

d. structurele exploitatieruimte 1,19% 0,00% 6,58% 

e. belastingcapaciteit 93,72% 95,53% 94,33% 



Pagina 65: Doordat de percentages van de kengetallen zijn veranderd is ook de toelichtende tekst 
veranderd: 

“Voor een beoordeling van de financiële positie moeten de kengetallen in samenhang en in historisch 
perspectief worden bezien. De netto schuldquote 2016 is lager uitgekomen dan begroot. De 
gecorrigeerde schuldquote is iets hoger uitgekomen dan begroot. De solvabiliteitsratio is licht gedaald. 
De belastingcapaciteit vertoont een redelijk stabiel verloop en er is nog enige ruimte voor een 
eventueel noodzakelijke lastenverhoging. De structurele exploitatieruimte gaat de goede kant op. Al 
deze ontwikkelingen passen binnen onze doelstelling van een gezond huishoudboekje. We zien ook 
dat de structurele grondexploitatie een afnemend verloop heeft. Doordat enkele grondexploitaties met 
een positieve bijdrage zijn afgesloten leidt de verliesvoorziening Defensie-eiland tot een negatief 
percentage. Al met al is de conclusie dat onze financiële en vermogenspositie zich goed ontwikkelt en 
zij ons voldoende sturingsruimte bieden.” 
 
 
Pagina 70 
Er was een cijfer weggevallen in het totaal van de dividenduitkering € 98.176 moet zijn € 298.176. 
 

Omschrijving Boekwaarde  

1-1-2016 

Dividenduitkering 

Aandelen BNG € 279.531 € 125.665 

Aandelen Vitens €  72.902  € 172.511 

Totaal € 352.433 € 298.176 

 
Pagina 90 en 138. 
 

  Totaal programma 1 t/m 8 lasten 112.105.953 129.272.560 140.340.891   -11.068.331 

  baten 112.105.953 129.272.560 142.938.208   -13.665.648 

  saldo 0 0 -2.597.316   2.597.316 

 
Nadere toelichting opgenomen om de aansluiting tussen pagina 6 (financiele beschouwing) en de 
tabellen op pagina 90 en 138 zichtbaar te maken. Deze is opgenomen op verzoek/vraag van de 
auditcommissie: 
 
“Het totaal van € 2.597.316 is exclusief de bijdrage van € 3.093.792 (te onttrekken uit de reserve FIW)  
en exclusief de storting van € 230.731,- in de reserve Schilderskwartier. Als deze bedragen 
meegenomen worden ontstaat een saldo (voor aftrek budgetreserveringen) van € 5.460.377.  
In de financiële beschouwing staat dit bedrag op pagina 6 als rekeningresultaat 2016:  
€ 5.460.444 (klein verschil door afrondingen)”. 
 
Pagina 115-137 jaarrekening 
Aantal kleine correcties in de opstellingen, jaartallen en cijfermatige toelichtingen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders 
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