
Wijkraad Brink & Orden

Begroting 2021 
(in euro's)

Lasten en Baten

Lasten concept concept

Rekening Begroting Begroting

2019 2020 2021

Bestuursvergoeding 6.000           9.480              5.400              

Huisvestingskosten 300              400                 150                 

Wijkblad/website 13.964         16.400            12.550            

Bijdragen aan maatschappelijke wijkactiviteiten 1.111           1.850              -                 

Vakliteratuur en abonnementen 2.227           3.025              2.000              

Kosten bewonersbijeenkomsten 586              1.130              500                 

Kosten notuleren 2.108           2.030              1.750              

Overige lasten 3.338           5.123              1.660              

Totaal lasten 29.634            39.438            24.010            

Baten concept concept

Rekening Begroting Begroting

2019 2020 2021

Subsidie gemeente Apeldoorn 35.178         35.938            -               

Reductie op begroting -               2.955-              -               

Advertenties in Wijkblad 3.815           3.500              -               

Rente 4                  -                 -               

Totaal baten 38.997            36.483            -                 

Resultaat (lasten - baten) 9.363-              2.955              24.010            

Bestemming saldo 2019:

 - een pergola bij de ingang van de beweegtuin (voorheen was 

  dit het plein bij het oude winkelcentrum) 4.500           

 - een zitbank op de route tussen Mandala en het winkelcentrum 1.800           

 - te besteden aan een plan dat op de algemene vergadering

 wordt gekozen uit een drietal aan de algemene vergadering 

 voorgelegde plannen die door de indieners op de vergadering 

 worden gepresenteerd. 3.063           

9.363              



Wijkraad Brink & Orden

Begroting 2021 

Toelichting op de lasten en baten:

Bestuursvergoeding

De bestuursleden en de commissieleden ontvangen maandelijks een vaste vergoeding

voor hun werkzaamheden. 

Huisvestingskosten

Het bestuur maakt voor de te houden vergaderingen gebruik van het Pluspunt.

De wijkraad draagt bij in de kosten die verband houden met de door het Pluspunt te organiseren

koffie-ochtenden.

Wijkblad/website

Voor het Wijkblad zijn de kosten voor twee nummers van een bepaalde omvang begroot .

Kosten bewonersbijeenkomsten

Betreft zaalhuur e.d. voor algemene vergadering (1x per jaar) en bewonersbijeenkomsten.

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit:

concept concept

Rekening Begroting Begroting

2019 2020 2021

- kantoorartikelen 122              175                 100                 

- automatisering 516              615                 560                 

- teambuilding 1.165              1.600              -                 

- diversen 1.535           2.733              1.000              

3.338              5.123              1.660              

De diverse uitgaven hebben betrekking op algemene kosten, communicatiekosten,

en kosten relatiebeheer (intern/extern).

Subsidie gemeente Apeldoorn

De subsidie die de wijkraad ontving was gebaseerd op de Verordening Dorps- en Wijkraden 2009.

Deze verordening is in 2020  met ingang van het jaar 2021 ingetrokken en de nieuwe subsidie-
regeling Gebiedsparticipatie is ingevoerd.

In deze regeling is onder meer vastgelegd de maximale hoogte van een subsidie die per

activiteit wordt verstrekt. De activiteit dient te zijn gericht op een of meer nader omschreven

resultaten/doelen vermeld in deze subsidieregeling. Een subsidie-aanvraag van de wijkraad 

wordt pas toegekend wanneer de wijkraad niet meer beschikt over een algemene reserve.

Het bestuur heeft besloten voorlopig door te gaan met activiteiten. Hiervoor ontvangt de wijkraad

dus geen subsidie in 2021 waardoor het saldo van de lasten in 2021 volledig ten laste van de 

algemene reserve zal worden gebracht. De algemene reserve bedroeg eind 2020 € 34.219.

Apeldoorn,   1 december 2020


