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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 30 juni 2021 

Zaaknummer : 377149 

Onderwerp: : Jaarstukken 2021 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. de jaarstukken 2021 vast te stellen; 
2. het positieve resultaat van € 2.461.050 als volgt te bestemmen:  

a. € 413.973 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Corona”  
b. € 100.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Onderzoek waterstofmogelijkheden”  
c. € 69.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Toekomstbestendigheid verenigingen”  
d. het resterend positief saldo van € 1.878.077 toe te voegen aan de Algemene Reserve 

 

 

Aanleiding 
Conform de Gemeentewet stelt de raad de rekening vast in het jaar volgend op het jaar waarover verantwoording 

wordt afgelegd. De Jaarstukken 2021 worden hiertoe ter vaststelling aan de raad aangeboden. De jaarstukken 

vormen het sluitstuk van de budgetcyclus over het jaar 2021. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
De raad krijgt inzicht in het bereikte resultaat over 2021. Vanuit haar controlerende rol stelt zij de jaarstukken vast. 

Vaststelling van de jaarrekening (onderdeel van de jaarstukken), geeft decharge aan de leden van het college ten 

aanzien van het daarin verantwoorde financieel beheer.  

De raad neemt een besluit over de bestemming van het resultaat 2021. 

De jaarstukken kunnen worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Met de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten van 

2021            

Op grond van artikel 197 van de gemeentewet (GW) legt het college elk jaar met de jaarstukken inhoudelijk 

en financieel verantwoording af aan de raad. Op grond van artikel 198 (GW) stelt de gemeenteraad de 

jaarstukken vast. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt deze binnen twee verstrekt aan 

Gedeputeerde Staten, ter uitoefening van haar toezichthoudende taak (artikel 200 GW). Het vaststellen van 

de jaarrekening (onderdeel van de jaarstukken), geeft decharge aan de leden van het college van het daarin 

verantwoorde financiële beheer (artikel 199 GW).  

 

2.1 Specifieke resultaatbestemming zorgt ervoor dat bestaande projecten doorgang vinden   

          

Met het specifiek bestemmen van niet bestede middelen zorgen we ervoor dat deze middelen beschikbaar 

blijven voor het doel/project waarvoor deze zijn bedoeld. 
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Bijlagen 

1. Jaarstukken 2021 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

Bob Konings 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

2.2 Het toevoegen van het resterende resultaat aan de algemene reserve is een bestendige gedragslijn 

            

Door  het resterende saldo toe te voegen aan de algemene reserve wordt het weerstandsvermogen van de 

gemeente verder versterkt 

Kanttekeningen 
a. Accountant 

Accountant RA12 heeft de controle bijna afgerond. Binnenkort verschijnt de controleverklaring en het verslag 

van bevindingen. Die worden separaat nagezonden. 

Kosten, baten, dekking 
In de jaarstukken zijn de financiële effecten opgenomen. 

Uitvoering 

Planning 

30 mei                 werkbijeenkomst uitleg P&C documenten 

7 juni                    aanleveren technische vragen  

9 juni                    bijeenkomst mondelinge beantwoording technische vragen 

13 juni                  auditcommissie 

13 juni                  commissie AFE 

30 juni                  raadsvergadering jaarstukken/berap/voorjaarsnota 

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

persbericht 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 
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☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 
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Raadsvergadering d.d. 30 juni 2022 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,  

 

 

overwegende dat  

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022 

 

 

gelet op het bepaalde in de  

 

 

BESLUIT: 

1. de jaarstukken 2021 vast te stellen; 
 

2. het positieve resultaat van € 2.461.050 als volgt te bestemmen:  
 

a. € 413.973 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Corona”  
 

b. € 100.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Onderzoek waterstofmogelijkheden”  
 

c. € 69.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Toekomstbestendigheid verenigingen” 
 

d. het resterend positief saldo van € 1.878.077 toe te voegen aan de Algemene Reserve  

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 30 juni 2022 

 

 

De griffier,      

 

 

 

 

M.B.J. Looman 

de voorzitter, 

 

 

 

 

O.E.T. van Dijk 

 


