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Onderwerp

Verschil tussen jaaropgave en CBScijfers

Geachte heer Smits,
U stuurde op 19 juni 2013 een mail naar de gemeente I-ansinqerland. Met deze brief vroeg u om
opheldering van het verschil tussen de jaaropgave 201 1 van de gemeente Lansingerland en de cijfers die
zijn gepubliceerd op de website van de VNG (met de site van het Centraal Bureau voor Statistiek
(hierna: CBS) als bron. In deze brief leest u het antwoord.

Cijfers Statline
De (voorlopige) CBS Statline cijfers per 31 december 201 1 komen niet overeen met de opgave die de
gemeente aan het CBS heeft gedaan. Wij hebben hier geen verklaring voor. Wellicht kan het CBS u
opheldering geven waarom hun cijfers afwijken van de cijfers die de gemeente heeft doorgegeven. De
cijfers over 2010 komen wel overeen met onze opgave.
Jaarrekening
De door u genoemde bedragen over de jaarrekening stemmen niet overeen met onze goedgekeurde
jaarstukken. Wellicht is een onjuiste versie van de jaarrekening gebruikt. De versie jaarstukken 201 1 op
de website van de gemeente is juist en geeft als resultaat voor bestemming € 131.353 (x 1000) aan
baten en € 125.040 (x 1000) aan lasten.
Programmabegroting
De Prqrammabegroting 2013 - 2016 geeft inderdaad iets aangepaste bedragen in verband met de BTWcorrectie.
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Ten slotte
Deze brief geeft geen eensluidende verklaring voor het verschil in cijfers. Hoewel dit voor u wellicht
teleurstellend is, vertrouw ik op uw begrip hiervoor. U kunt in ieder geval vertrouwen op de cijfers zoals
deze zijn gepubliceerd op onze website. Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de
gemeente. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 010 of via info@lansingerland.ni.

Met een vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

Sandra Hammer
hoofd afdeling Bestuurszaken
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