
ERRATUM OP DE JAARREKENING 2018 VAN DE GEMEENTE LEUSDEN

In de informatieronde van 27 juni 2019 zijn de jaarstukken besproken. Dit 
vooruitlopend op de uiteindelijke definitieve vaststelling van de jaarrekening die op 11 
juli 2019 zal plaatsvinden.

Ten opzichte van de aan u reeds aangeboden voorlopige jaarrekening 2018 zijn er in 
het definitieve exemplaar van de jaarrekening een aantal wijzigingen aangebracht, 
die wij in deze erratum nader zullen toelichten.

Wat is er aangepast?
Dit erratum betreft een wijziging van de balanspost ‘Overige nog te betalen 
bedragen’, en van de werkelijke lasten domein Samenleving (taakveld 6.81). 
Hierdoor is ook het resultaat van de jaarrekening 2018 gewijzigd.

Abusievelijk zijn door de gemeente Amersfoort de kosten Veilig Thuis 18+ 
meegenomen in de risicoverevening terwijl deze kosten voor de gemeente 
Amersfoort zijn. Hierdoor waren de lasten voor zorg in natura WMO € 62.463 te hoog 
in onze jaarstukken opgenomen. De overlopende passiva waren voor hetzelfde 
bedrag te hoog op de balans opgenomen. Het bedrag van € 62.463 valt nu vrij ten 
gunste van het rekeningresultaat.

Er is een nieuw versie van de jaarrekening gemaakt waarin bovenstaande 
wijzigingen zijn verwerkt. Deze gewijzigde versie is ook in de begrotingsapp 
opgenomen.

De gewijzigde versie is tevens de versie die door de accountant gewaarmerkt zal 
worden en die na vaststelling door de raad aan de provincie en het CBS als 
vastgestelde versie zal worden verstrekt.

Overzicht wijzigingen

De aanbiedingsbrief is aangepast op de gewijzigde uitgaven domein Samenleving en 
het hierdoor gewijzigde rekeningresultaat 

Gewijzigd: Tabel Lasten en baten Domein 3 – Samenleving (p. 51)
 



Gewijzigd: Tabel Saldo taakvelden Domein 3 – Samenleving (p. 52)

Gewijzigd: Verschillenanalyse Domein 3 – Samenleving (p. 53)

Eerder opgenomen analyse taakveld 6.81 is komen te vervallen

Gewijzigd: Overzicht van baten & lasten 2018 (p. 136)



Gewijzigd: Overzicht van baten & lasten 2018 per taakveld (p. 138)



Gewijzigd: Balans per 31 december 2018 – Passiva (p.148)



Gewijzigd: Toelichting Vaste Passiva – Eigen vermogen (p. 165)



Gewijzigd: Tabel balans 21 Overige vooruit ontvangen en nog te betalen 
bedragen (p. 174)



Gewijzigd: Vaststellingsbesluit (p. 180)




