
Bijlage 2: mutaties reserves Veegwijziging 2021

4         -10,000.00  reserve af te stoten vastgoed 

4         -17,500.00  reserve af te stoten vastgoed 

1           13,750.00  bestemmingsreserve 

1           45,000.00  bestemmingsreserve 

3           18,900.00  bestemmingsreserve 

3       -233,133.00  bestemmingsreserve 

3             3,000.00  bestemmingsreserve 

3        127,500.00  bestemmingsreserve 

4           87,353.00  bestemmingsreserve 

4           50,069.00  bestemmingsreserve 

4             5,620.00  bestemmingsreserve 

4             5,000.00  bestemmingsreserve 

          95,559.00 

1           67,000.00  Reserve Programma 1 

2    -1,316,000.00 Reserve Programma 2

3        440,924.00 bestemmingsreserve RWS+

2       -130,676.00 reserve beschermd wonen

2        383,000.00 reserve beschermd wonen

208,989.00 

-251,204.00 Totale mutaties



inhuur tech adviseur

bodemsanering diaconie 46

Terugdraaien onttrekking kap ega res serverruimte 903017 wegens latere uitvoering vd investering

lagere onttrekking uit de reserve kaplst. Kerkgracht 1 903016 vanwege lagere afschrijvingslasten

Terugdraaien dekking kap lst € 18.900

Bodemsanering in 1x onttrekking

Terugdraaien onttrek res kap lst De Schooten 903003

Terugdraaien onttrek. Res. Kap. Lst. Koningstr-Spoorstr 903011

Terugstorting subs Helder Steunfonds (902017) schouwburg € 68.852 (653005)en Reddingmuseum € 18.600 (654000)

Terugdraaien deel onttrek kap.lst. Noorderhaaks 903005 tot € 22.457

Terugdraaien deel onttrek kap lst. Streepjesberg 903008

Terugdraaien onttrek kap.lst.Fietspad Ooghduyne 903010

Onttrekking uit reserve beschermd wonen (902015.471001) septcirc. 2021

idem

Verschil in afschrijving tijdelijke huisvesting. Dit bedrag moet worden toegevoegd aan de reserve huisvesting.

 

De kosten van aanschaffingen voor de wijkkantonniers worden gedekt uit de algemene reserve. Omdat deze lager uitvallen wordt 
er € 67.000 minder onttrokken.

Dotatie vindt plaats o.b.v. RB19.0090 waarbij de jaarlijks niet benutte middelen voor de ontwikkeling van de haven (€ 1 miljoen 
structureel) toegevoegd worden aan de reserve RWS+ (gbnr 902022) ter dekking van de (toekomstige) kapitaallasten van door de 
gemeente vergoede (onderhoud) investeringen in infrastructurele - en kunstwerken van PoDH.

Er zijn i.v.m. corona meerkosten gemaakt bij maatschappelijke opvang instanties. In 2020 hebben we hier extra middelen voor 
ontvangen. Deze zijn gestort in de reserve bescherm wonen. De mutatie tussen de ontvangsten maatschappelijke opvang en de 
uitgaven muteren we dan ook ten laste van de reserve beschermd wonen



 


	reserves

