Bijlage: Erratum Jaarstukken 2020
Wat is er gewijzigd?






























Blz. 6 Samenvatting fin uitkomst op hoofdlijnen.
Saldi aangepast naar aanleiding van diverse mutaties.
Blz. 7 Algemene toelichting, fin overzicht (tabel) Lokale jeugdhulp PGB is er uit, Wmo
huishoudelijke verzorging ZIN bedrag is aangepast, Wmo begeleiding en overige in natura is
toegevoegd, Wet BUIG uitkeringen is aangepast, totaal wijzigt.
Betreft nagekomen verplichtingen/ontvangsten zorgaanbieders die als nog te betalen c.q. nog
te ontvangen moesten worden verwerkt in de rekening 2020 en correctie rijksbijdrage
uitvoeringskosten TOZO van balans naar exploitatie naar aanleiding van accountantscontrole.
Blz. 8 BAR-bijdrage incl. overhead tabel vervangen incl. toelichting.
Betreft definitieve afrekening BAR-bijdrage na accountantscontrole.
Blz. 26 Programma 3, Wat heeft het gekost vervangen, realisatie stortingen en onttrekkingen
aangepast.
Betreft correctie naar aanleiding van accountantscontrole inzake vrijval onderhoud reserve
watergangen.
Blz. 46 Programma 6, Wat heeft het gekost vervangen, baten 5.1 toegevoegd.
Betreft specifieke uitkering VWS in het kader van regeling sportakkoord.
Blz. 47 Programma 6, Blok 5.1 Sportbeleid en activering vervangen en toelichting sportbeleid
is aangevuld.
Betreft specifieke uitkering VWS in het kader van regeling sportakkoord.
Blz. 48 5.7 is aangepast (Bedragen toerekening BAR-bijdrage ar en ov. Verschillen
gewijzigd).
Fout hersteld.
Blz. 62/63 Programma 7, Wat heeft het gekost vervangen, 6.71, 6.72 lasten en 6.3 baten
aangepast.
Betreft nagekomen verplichtingen/nog te ontvangen en rijksvergoeding uitvoeringskosten
TOZO.
Blz. 65 Programma 7, blok 6.3, inkomensregelingen vervangen en toelichting aangepast.
Betreft correctie rijksvergoeding uitvoeringskosten TOZO.
Blz. 66/67 Programma 7, Blok 6.71, Maatwerkdienstverlening 18en vervangen en bedrag
toelichting Wmo huishoudelijke verzorging ZIN is aangepast en bedrag en toelichting Wmo
begeleiding en overige in natura en bedrag overige kleine verschillen.
Betreft nagekomen verplichtingen/nog te ontvangen.
Blz. 67/68 Programma 7, Blok 6.72, Maatwerkdienstverlening 18- vervangen en toelichting
lokale jeugdhulp PGB vervalt en bedrag lokale jeugdhulp ZIN aangepast en ov. kleine
verschillen toegevoegd.
Betreft nagekomen verplichtingen/nog te ontvangen.
Blz. 109 Tabel beschikbare weerstandscapaciteit aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 109 Ratio weerstandscapaciteit aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 112 tabel kengetallen. Belastingcapaciteit aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 128 Paragraaf 5 tabel GR BAR-organisatie realisatie en verschil aangepast.
Gevolg van afrekening BAR-bijdrage.
Blz. 131 Paragraaf 6, verbonden partijen, tabel vervangen (VRR, DCMR, NRIJ, GGD, BARorganisatie (werkelijk), NV BAR afval (raming en werkelijk) CJG Rijnmond
(ramingenwerkelijk), Sportservice Ridderkerk (raming en werkelijk).
Overzicht aangepast naar aanleiding van eindresultaten verbonden partijen.
Blz. 132 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, bedrag gemeente aangepast.
Blz. 132 DCMR milieudienst Rijnmond, bijdrage gemeente 2020 aangepast.
Blz. 133 GGD Rotterdam-Rijnmond, bijdrage gemeente 2020 aangepast.
Blz. 135 BAR-bijdrage, bijdrage gemeente 2020 aangepast.
Blz. 136 Stedin, dividend ingevuld en jaartal gewijzigd 2021 m.z. 2020.
Blz. 137 NV BAR-Afvalbeheer, bijdrage gemeente 2020 aangepast.
Blz. 138 Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond, bijdrage gemeente 2020 aangepast.




























Blz. 139 Eneco, als verbonden partij toegevoegd.
Verzuimd op te nemen.
Blz. 145 Balans debet, uitzettingen, vorderingen op openbare lichamen aangepast.
Naar aanleiding van verwerkte nagekomen mutaties.
Blz. 145 Balans debet, bedrag overige nog te ontvangen bedragen aangepast.
Naar aanleiding van verwerkte nagekomen mutaties.
Blz. 146 Balans credit, vaste passiva, bestemmingsreserves aangepast.
Naar aanleiding van gewijzigde dekking i.v.m. nagekomen boeking vennootschapsbelasting
op grondexploitaties.
Blz. 146 Balans credit, gerealiseerd resultaat aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 146 Balans credit, overlopende passiva 1e 2 bedragen aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 147/148 Overzicht van baten en lasten, programma ‘s 6 en 7 aangepast en saldo van
baten en lasten (voor reserves).
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 149 Mutaties in reserves, stortingen en onttrekkingen programma 3.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 150 Gerealiseerd resultaat aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 161 Toelichting op de balans, overzicht uitzettingen (vorderingen op openbare lichamen)
aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 162 Toelichting op de balans, EMU-saldo aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 163 Toelichting op de balans, tabel overlopende activa, overige nog te ontvangen
bedragen en vooruitbetaalde bedragen aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 163 Toelichting op de balans, Specificatie overige nog te ontvangen bedragen en de
vooruitbetaalde bedragen, BAR afrekening bijdrage en overige overlopende activa gewijzigd.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 164 Verloop van de reserves, klimaatgelden en Vpb grondexploitaties en tellingen
aangepast. Mutatie in Vpb op grondexploitaties gewijzigd en toevoeging bestemming resultaat
2019 aan reserve klimaatgelden € 240.000 in presentatie aangepast, (wel verwerkt in
jaarrekening en telling).
Blz. 169 Toelichting Reserve Vpb grondexploitaties, onttrekking gewijzigd.
Gevolg van verwerkte mutatie.
Blz. 173 Overlopende passiva (tabel vervangen, 1e 2 bedragen en telling gewijzigd).
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 173 Specificatie verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen (tabel vervangen, bedrag GR Jeugdhulp Rijnmond
en div aanbieders Wmo gewijzigd.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 174 Van het Rijk vooruit ontvangen bedragen met bestedingsverplichting, tabel
vervangen, subsidie SPUK sport is als vooruitontvangen vervallen, rechtstreeks verantwoord
als exploitatiebaten. Vooruitontvangen subsidie TOZO als gevolg van mutatie ten gunste van
exploitatie gewijzigd.
Naar aanleiding van accountantscontrole.
Blz. 179/180 Overzicht eenmalige lasten en baten, mutaties kleiner dan € 50.000 ingedikt tot
diverse eenmalige lasten en baten kleiner dan € 50.000.
Blz. 180 Programma 7, TOZO-vergoeding aangepast.
Gevolg van verwerkte mutatie.
Blz. 181 Heffing vennootschapsbelasting is aangepast.
Gevolg van verwerkte mutatie.
Blz. 181 Totaal eenmalige lasten en baten aangepast.
Gevolg van verwerkte mutaties.
Blz. 182 Onttrekking reserve vennootschapsbelasting grondexploitaties is aangepast.
Gevolg van verwerkte mutatie.









Blz. 183 Totaal alle eenmalige lasten en baten is aangepast.
Gevolg van verwerkte mutatie.
Blz. 183 Presentatie van het structureel rekeningsaldo is aangepast naar aanleiding van de
verwerkte nagekomen mutaties.
Blz. 183 Overzicht structurele reservemutaties is aangepast. Toevoeging ter dekking van
kapitaallasten is een incidentele mutatie, omdat de onttrekking aan de algemene reserve
hiertegenover ook incidenteel is.
Blz. 184 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid, Tabel rechtmatigheid
aangepast (Programma 3, 6 en 7, buiten programma ‘s (begroting en realisatie)) en tellingen.
Gevolg van verwerkte mutaties en herstel begroting na wijziging.
Blz. 184 Toelichting rechtmatigheid, bedrag programma 7 Sociaal domein is aangepast.
Gevolg van verwerkte mutatie.
Blz. 199/200, SISA verantwoording TOZO, bedragen gewijzigd als gevolg van verwerking
nagekomen mutatie.
Blz. 202-207, Bijlage gerealiseerde baten en lasten per taakveld gewijzigd als gevolg van
verwerkte nagekomen mutaties.

