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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 1 juli 2021 

Zaaknummer : 250895 

Onderwerp: : Jaarverslag 2020 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. De jaarstukken 2020 vast te stellen 

 

2. Décharge te verlenen aan B&W voor het gevoerde beleid 

 

3. De volgende toevoegingen te doen aan de bestemmingsreserves: 

Voorstel resultaatbestemming 2020 

       49.000 storting bestemmingsreserve “Omgevingswet” 

 44.000  storting bestemmingsreserve “toekomstbestendigheid verenigingen” 

 

De volgende bestemmingsreserve te vormen en onderstaande bedragen te storten: 

 

117.000  Vorming egalisatiereserve “afval” 

 30.000   Vorming bestemmingsreserve “Visie Vitaal Platteland” 

  97.000   Vorming bestemmingsreserve “Infrastructuur Almende” 

  40.000   Vorming bestemmingsreserve “Organisatieontwikkeling” 

 437.000   Vorming bestemmingsreserve “Corona” 

4. Het resterende positieve resultaat, € 2.260.823,  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 2020 worden hiertoe ter vaststelling aan de raad aangeboden. De jaarstukken 

vormen het sluitstuk van de budgetcyclus over het jaar 2020. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
De raad krijgt inzicht in het bereikte resultaat over 2020. Vanuit haar controlerende rol stelt zij de jaarstukken vast, 

waarmee ze het college van B&W decharge verleent voor het gevoerde beleid. 

De raad neemt een besluit over de bestemming van het resultaat 2020. 

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 

2020            

In 2020 hebben we veel bereikt. Veel activiteiten en doelstellingen zijn ondanks de COVID-pandemie 

gerealiseerd en we sluiten de jaarrekening af met een positief resultaat van ruim 3 miljoen euro. 

Het was in alle opzichten een jaar vol uitdagingen. Maar we hebben het met een positief financieel resultaat 

kunnen afsluiten! Daarom kijken wij nog steeds vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Oude IJsselstreek is 
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Bijlagen 

1. Jaarverslag 2020 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

een even ambitieuze als financieel solide gemeente. 

 

1.2. College wordt décharge verleend             

Met het vaststellen van de Jaarstukken  dient het college décharge verleend te worden voor het gevoerde 

beleid en beheer. 

 

3.1. 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. 

 

4.1. 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 het verslag van bevindingen. 

Kosten, baten, dekking 
Het resultaat voor bestemming van 3,07 miljoen euro wordt onder meer veroorzaakt door lagere kosten, mede 

vanwege Corona, een hoger dan geraamde uitkering uit het gemeentefonds en een goed draaiende grondexploitatie. 

In 2020 zijn we er bij het Sociaal Domein in geslaagd binnen het budget te blijven. We zijn er gedurende 2020 zelfs in 

geslaagd om de Bestemmingsreserve Sociaal Domein verder te versterken, van € 1.822.000 per 1 januari 2020 naar 

€ 2.049.000 per 31 december 2020. 

Uitvoering 

Planning 

7 juni indienen technische vragen, 10 juni auditcommissie i.a.v. accountant, 21 juni commissiebehandeling en 1 juli 

raadsbehandeling 

 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

persbericht 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 
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Raadsvergadering d.d. 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……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. 1 juli 2021 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,  

 

 

overwegende dat  

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2021 

 

 

gelet op het bepaalde in de  

 

 

BESLUIT: 

1. De jaarstukken 2020 vast te stellen 

 

2. Décharge te verlenen aan B&W voor het gevoerde beleid 

 

3. • De volgende toevoegingen te doen aan de bestemmingsreserves: 

Voorstel resultaatbestemming 2020 

49.000  storting bestemmingsreserve “Omgevingswet” 

44.000  storting bestemmingsreserve “toekomstbestendigheid verenigingen” 

 

De volgende bestemmingsreserve te vormen en onderstaande bedragen te storten: 

 

      117.000 Vorming egalisatiereserve “afval” 

        30.000 Vorming bestemmingsreserve “Visie Vitaal Platteland” 

        97.000 Vorming bestemmingsreserve “Infrastructuur Almende” 

        40.000 Vorming bestemmingsreserve “Organisatieontwikkeling” 

      437.000   Vorming bestemmingsreserve “Corona” 

 
4. Het resterende positieve resultaat, € 2.260.823,  toe te voegen aan de Algemene Reserve 

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 1 juli 2021 

 

 

De griffier,      

 

 

 

 

M.B.J. Looman 

de voorzitter, 

 

 

 

 

O.E.T. van Dijk 

 


