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: 94028

Onderwerp:

: Jaarstukken 2019

De raad wordt voorgesteld
1. De jaarstukken 2019 vast te stellen.
2. Décharge te verlenen aan het college van Burgemeester en Wethouders voor het gevoerde beleid.
3. De volgende voordelen uit de jaarstukken specifiek te bestemmen:
a. het voordeel op het budget voor de Rekenkamercommissie van € 19.000 toe te voegen aan de reserve
uitgestelde raadsbesluiten;
b. de via de decembercirculaire ontvangen klimaatmiddelen van € 244.000 toe te voegen aan de nieuw in te
stellen bestemmingsreserve klimaatmiddelen;
c. het voordeel op het budget Omgevingswet van € 119.000 toevoegen aan de nieuw in te stellen
bestemmingsreserve Omgevingswet;
d. voordeel op het budget Circulaire economie van € 40.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen
bestemmingsreserve Circulair Varsseveld;
4. Het resterende positieve resultaat van € 274.570 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 2019 worden hiertoe ter vaststelling aan de raad aangeboden. De jaarstukken
vormen het sluitstuk van de budgetcyclus over het jaar 2019.
Wat wordt met beslissing bereikt
 De raad krijgt inzicht in het bereikte resultaat over 2019. 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 2019.
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
2019.
In 2019 hebben we veel bereikt. Veel activiteiten en doelstellingen zijn gerealiseerd en we sluiten de
jaarrekening af met een positief resultaat van € 697.000 exclusief Sociaal Domein. Het Sociaal Domein sluit
met een nadelig resultaat van € 315.000 wat circa € 4 miljoen lager is dan eerder in 2019 werd verwacht.
2.1. College wordt décharge verleend
Met het vaststellen van de Jaarstukken 2019 dient het college décharge verleend te worden voor het
gevoerde beleid en beheer.
3.1. Specifieke resultaatbestemming zorg 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. Ook omdat hiervoor de volgende jaren geen of
onvoldoende middelen beschikbaar zijn.
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1. Jaarstukken 2019

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
Secretaris

Otwin van Dijk
Burgemeester
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