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Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 14 juni 2016

Onderwerp :

Informatie Jaarstukken 2015

Geachte raadsleden,

Wij hebben u via een eerdere raadsinformatiebrief van 19 mei 2016 geïnformeerd overde
gewijzigde procedure van de Jaarstukken 2015.
Oorspronkelijk was behandeling van de laarstukken 2015 voorzien voor de
raadsvergadering van 22 juni 2016. De inmiddels gewijzigde procedure van (bestuurlijke)
behandeling gaat uit van behandeling van de jaarstukken 2015 in de raadsvergadering
van 20 juli 2016.
Directe aanleiding voor de wijziging is het later beschikbaar komen van
verantwoordingsinformatie met bijbehorende controleverklaring vanuit de Sociale
VerzekeringsBank (SVB) en een aantal zorgaanbieders. Dit betekent dat de accountant dit
onderdeel van de jaarrekeningcontrole nog niet heeft afgerond.

In de gewijzigde procedure van de laarstukken 2015 was het rapport van bevindingen en
de controleverklaring voorzien voor 21juni 2016. Dit is inmiddels ook niet haalbaar. De
reden hiervan is met name dat de gegevens van de SVB nog niet voorhanden zijn en dus
de accountant nog geen rapport kan afgeven. Dit zal net vóór behandeling en vaststelling
van de Jaarstukken 2015 in de raadsvergadering van 20 juli 2016 beschikbaar zijn.
Bovenstaande laat onverlet dat de voorziene behandeling van de Jaarstukken 2015 in de
auditcommissie van 4 juli 2016 gewoon doorgang kan vinden. Aan de hand van de dan
voorhanden zijnde bevindingen zal door de accountant een toelichting worden gegeven.
Om de uitkomsten van de Jaarstukken 2015 te kunnen betrekken in uw behandeling van
de voorjaarsnota 2016 van22juni 2016 willen wij u vooruitlopend op de verzending van
de Jaarstukken 2015 informeren over de vermoedelijke uitkomsten van de Jaarstukken
2015. De Jaarstukken 2015 worden op 24 juni 2016 verzonden. Het vermoedelijke
resultaat 2015 bedraagt € 10.845.690,40 voordelig en is eenmalig.
Er is vooralsnog sprake van een vermoedelijk resultaat omdat de accountant, zoals
hiervoor aangegeven, zijn controle nog niet heeft afgerond.
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Analvse vermoedeliik resultaat Jaarstukken 2O15.
De Jaarstukken 2015 sluiten met een vermoedelijk resultaat van € 10.845.690,40. Via een
afzonderlijke brief bent u hierover geTnformeerd.

Het resultaat van de bijgestelde begroting 2015 (inclusief financiële rapportages 2015 en
afzonderlijke begrotingswijzigingen 2015) bedroeg €2.939.602,-- voordelig. Ten opzichte van de
bijgestelde begroting 2015 is er dus een voordelige afwijking te analyseren van € 7.906.088,40.
De voordelige afwijking ad € 7.906.088,-- kan o.a. als volgt verklaard worden:

Voorstellen budqetoverhevelinqen 20 15
Saldo 3 D's
Hoqere algemene uitkerinq 2015
Hoqere opbrenqst bouwleqes
Voordeel WMO oud
Hoqer resultaat qrondexploitatie tov 3e rapportaqe 2015

1.110.965
3.715.118
507.000
310.000
900.000
1.460.000

