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MEMO 
   Doc.nr. : D305055 

datum : 21 mei 2019 Zaaknr. : Z034479 

aan : De gemeenteraad van de gemeente Brummen 

van : College van B&W van de gemeente Brummen 

betreft : Erratum Perspectiefnota 2020-2023 

   

 

Geachte leden van de raad, 
 
Na het versturen van de stukken hebben we een fout ontdekt op pagina 8 van de 
Perspectiefnota 2020-2023. In de tabel over de ontwikkeling van de weerstandsratio is in de 
regel “beschikbaar in de algemene reserve” vanaf 2020 niet de eindstand op 31-12-2019 
meegenomen maar de beginstand op 1-1-2019. Deze fout werkt door in de volgende jaren 
waardoor de berekening van de weerstandsratio niet juist is. 
 
Hieronder treft u de tabel aan met de juiste stand van de algemene reserve en weerstandsratio: 
 

 
 
Met deze cijfers wordt de weerstandsratio van 1,4 gehaald eind 2021. Voor de tekst in de 
Perspectiefnota betekent dit dat het laatste deel van de tekst op pagina 8 onder het kopje 
Weerstandsratio als volgt moet zijn: 
 
“Ondanks deze stijgende risico’s en minder positieve ontwikkeling van het meerjarensaldo zien 
we dat we de gewenste ratio van 1,4 halen in 2021.” 
 
In het raadsvoorstel (D304541) kan hiermee de tekst onder de kanttekeningen komen te 
vervallen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Peter-Paul Steinweg 
Wethouder Financiën 

Ontwikkeling weerstandsratio

Bedragen x € 1.000

Saldo

31-12-2018

Saldo

31-12-2019

Saldo

31-12-2020

Saldo

31-12-2021

Saldo

31-12-2022

Saldo

31-12-2023

Benodigde weerstandscapaciteit

- Risico-inventarisatie 2.768€             2.802€             2.802€             2.802€             3.052€             3.302€             

- Verwachte toename risico's -€                250€                250€                -€                

A. Benodigde weerstandscapaciteit 2.768€             2.802€             2.802€             3.052€             3.302€             3.302€             

Algemene reserve

- Beschikbaar in de algemene reserve 3.111€             3.111€             3.207€             3.521€             4.167€             5.140€             

- Toevoeging voor toename risico's -€                250€                250€                -€                

- Toevoeging Financieel gezond op basis van resultaat 

1e burap 2019 en Perspectiefnota 2020-2023 96€                 314€                396€                723€                1.506€             

B. Algemene reserve 3.111€             3.207€             3.521€             4.167€             5.140€             6.646€             

Weerstandsratio (B / A) 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 2,0


