Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 4-7-2019

Onderwerp

: Jaarrekening 2018

Voorgestelde beslissing
1. Vaststellen van de jaarstukken 2018;
2. Décharge verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders voor het gevoerde beleid;
3. Bij uitzondering op de begrotingsdoctrine het voordeel uit de aankoop van het Frank Daamenpand
van € 475.000 toevoegen aan de reserve onderhoud gebouwen;
4. Bij uitzondering op de begrotingsdoctrine het voordeel uit het budget voor de
rekenkamercommissie van € 19.000 toe voegen aan de reserve uitgestelde raadsbesluiten;
5. Het resterende positieve resultaat van € 2,25 mln toevoegen 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 2018 worden hiertoe ter vaststelling aan de raad
aangeboden. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de budgetcyclus over het jaar 2018.
Wat wordt met beslissing bereikt
 De raad krijgt inzicht in het bereikte resultaat over 2018. 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 2018.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.2
Met de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten
van 2018.
In 2018 hebben we veel bereikt. Veel activiteiten en doelstellingen zijn gerealiseerd en we sluiten de
jaarrekening af met een positief resultaat van ruim € 2.7 mln.
2.1

Met het vaststellen van de jaarstukken door de raad, wordt het jaar 2018 afgesloten en décharge
aan het college verleend.

3.1

Met het bestemmen van de opbrengsten uit het Frank Daamenpand aan de reserve onderhoud
gebouwen, creëren we financiële ruimte om de komende jaren het onderhoud te kunnen plegen.

4.1

Conform de wens van de raad, wordt het budget ten behoeve van de rekenkamerfunctie toegevoegd
aan de bestemmingsreserve uitgestelde raadsbesluiten.

Kanttekeningen
a. De accountantsverklaring is nog niet ontvangen
Op het moment van levering van de jaarstukken, hebben wij nog geen definitieve verklaring van de
accountant. Dit is de meeste jaren het geval. Op basis van de verklaring van de accountant is het
nog mogelijk dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd die van invloed kunnen zijn op het
jaarrekeningsaldo, dan wel de diverse balansposten. Zodra de accountantsverklaring binnen is,
worden de eventuele wijzigingen zo spoedig mogelijk verwerkt en in een aparte toelichting (memo)
aan de raad toegezonden.

b. De definitieve rechten en verplichtingen binnen het sociaal domein kunnen nog wijzigen
Het resultaat binnen het sociaal domein kan nog wijzigen naar aanleiding van de
accountantsverklaringen van de diverse zorgleveranciers die nog niet binnen zijn. De rechten en
verplichtingen bij deze leveranciers zijn derhalve nog niet definitief. Dit heeft geen invloed op het
resultaat op de jaarrekening, maar kan de toevoeging aan de bestemmingsreserve dus nog wel
wijzigen.
Kosten, baten, dekking
De jaarrekening geeft een positief saldo van ruim 2.7 mln. Dit komt grotendeels door het positieve resultaat
op de grondexploitatie. Voorgesteld wordt om een bedrag ad € 475.000 toe te voegen aan de reserve
onderhoud gebouwen, € 19.000 toe te voegen aan de reserve uitgestelde raadsbesluiten en het resterende
positieve resultaat aan de algemene reserve toe te voegen.
Resultaat 2018
Programmabegroting 2018

2

Resultaat 2e berap*

231

Jaarrekening**

2.513

Resultaat 2018
Voorstel toevoeging reserve onderhoud gebouwen
Voorstel toev. reserve uitgestelde raadsbesluiten

2.746
-475
-19

Resultaat (toevoeging algemene reserve)

2.252

Uitvoering
Planning







6 juni: technische vragenronde voor de raadsleden
13 juni: algemene beschouwingen
17 juni: raadscommissie AFE over jaarstukken, in aanwezigheid van de accountant
19 juni: raadscommissie MO en FL over jaarstukken, 1e berap en voorjaarsnota
24 juni: raadscommissie AFE over 1e berap en voorjaarsnota
4 juli: raadsvergadering

Communicatie/participatie
Persbericht en persmoment na publicatie van de stukken
Bijlagen:
 Zaaknummer 43022: Jaarstukken 2018

Burgemeester en wethouders,
M.J.F. Verstappen

O.E.T. van Dijk

Secretaris

Burgemeester
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