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Onderwerp

Vaststellen van de laarstukken 2017

Voorstel

1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2OI7;
2. Vaststelling van de Jaarstukken 2017.

Inleiding

Het gerealiseerd resultaat van deze jaarstukken 2017 bedraagt € 3.776.868,--

Beoogd effect/doel

In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te
worden afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2or7. Deze
verantwoording dient te worden vastgelegd. Daarnaast dient een besluit te worden
genomen over de resultaatbestemming 2017. Met voorliggend voorstel wordt hieraan
invulling gegeven.

Argumenten
In uw raadsvergadering van 30 mei 2018 heeft u de grondexploitatieberekeningen 2018
vastgesteld. Tevens heeft u de uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals
opgenomen in het MPG 2018 vastgesteld. Tot slot heeft u de opgelegde geheimhouding
bekrachtigd.

U heeft de jaarstukken 20L7 al eerder ontvangen.

In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te
worden afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid. Met voorliggende
jaarstukken wordt wat betreft de beleidsverantwoording invulling hieraan gegeven.

Het gerealiseerd resultaat van deze jaarstukken 2017 bedraagt € 3.776.969,--.

Onderstaand treft u de resultaatbestemming 20L7 aan:
¡ De stand van de reserve risicobuffer grondexploitaties bedraagt op 3t-I2-20L7 €

11.200.000,--. D€ berekende norm bedraagt op 3t-t2-2017 € 8.500.000,--.
Voorgesteld wordt daarom om de genoemde reserve vrij te laten vallen voor een
bedrag van € 2.700.000,-- ten gunste van de algemene reserve.

. De resterende resultaatbestemming 2017 bedraagt hierdoor € 6.476.868,--
voordelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming20IT voorgesteld het
ontstane eenmalige overschot ad € 6.476.868,-- toe te voegen aan de algemene
reserye. Dit conform het coalitie-akkoord en Kiezen Met Visie

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeu illehouder

F&C - Financiën

John Camp
J.Camp@weert.nl / 0495 -57 5526

M.J. (Mart¡jn) van den Heuvel Msc

Raadsvoo
DJ-498168

Zaaknummer:
441873



Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 "Financiële positie van de
jaarstukken 2017".

Kanttekeningen en risico's

N.V.T

Financiële gevolgen
De jaarstukken 20L7 sluiten met een voordelig saldo van C 3.776.868,--. Rekening
houdende met de voorgestelde resultaatbestemmingen; vrijval reserve risicobuffer
bouwgrondexploitatie ad € 2.70O.000,- (+) bedraagt de resterende resultaatbestemming €
6.476.868,--. Ten aanzien hiervan wordt bij de resultaatbestemming 2017 voorgesteld het
ontstane eenmalige overschot toe te voegen aan de algemene reserye. Dit conform het
coalitie-akkoord en Kiezen Met Visie.

Uitvoering/evaluatie

N.V.T

Comm unicatie/ participatie

N.V.T

Advies raadscommissie

Bijlagen

laarstukken 2017
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Bu emeester en wethouders van Weert,
secretaris, de buroemeester.

G. Brinkman A.A.M.M. Heiimans
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:
1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2Ot7;
2. Vaststelling van de jaarstukken 2OL7.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2017.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans


