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onderwerp Jaarverantwoording20lT

Geachte gemeenteraad,

Bijgaand bieden wij u ter kennisneming de voorlopige jaarverantwoording 2017 aan,
bestaande uit het jaarverslag (inhoudelijk) en de jaarrekening (financieel).
Vaststelling van de Jaarverantwoording 2017 is voorzien in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 6 juli 2018.

Het jaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 1 10.000. Voor een nadere
toelichting wordt verwezen naar het bijgevoegde document. Voornemen is om het
Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 6 juli 2018 voor te stellen dit bedrag te
storten in de algemene reserve.

Dit is in lijn met het besluit van het Algemeen Bestuur om ter aanvulling van het
weerstandsvermogen de gemeentelijke bijdrage gedurende 4 iaar op te hogen, met
dien verstande dat positieve resultaten die in deze periode worden behaald, in
mindering gebracht worden op de bijdrage van het volgende jaar. ln verband met het
positieve resultaat over 2017 wordt in de begroting 2019 de aanvulling
weerstandvermogen niet in rekening gebracht.

Voor de zorg aan statushouders is door de bestuurscommissie GGD een voorlopige
bijdrage bepaald voor de jaren 2016-2018. Na afloop van de periode wordt het
definitieve resultaat bepaald en bestuurlijk voorgelegd. Bij de jaarverantwoording 2017
is gebleken dat de geraamde gelden voor de inzet van tolken niet besteed worden. De
groep statushouders in onze regio is dermate taalvaardig dat tolken slechts incidenteel
ingezet moeten worden. Derhalve is het voorstel om in verband met de onderbesteding
van de tolkenkosten een voorlopige terugbetaling aan de gemeenten te laten
plaatsvinden ten bedrage van € 180.000.
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Accountantscontrole
De accountantscoñirole heeft plaatsgevonden en de accountant heeft een
goedkeurende verklaring afgegeven- Deze is ingevoegd in de jaarverantwoording'

Eventuele reacties op de Jaarverantwoording 2017 ontvangen wij graag voor 29 iuni

2018.

Mocht u behoefte hebben aan een mondelinge toelichting in de gemeenteraad of
raadscommissie dan zijn wij daartoe gâarne bereid.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidst"gio Lg9gleNsard.

De voorzitter, Ã 
"""retaris. 
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