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Concept-Jaarstu kken 20 18

Voorstel

1. Vast te stellen de concept-Jaarstukken 2OL8;
2. Vast te stellen de taakveldenrealisatie 2OI8;
3. De portefeuillehouder Financirän te mandateren tot het aanbrengen van wijzigingen;
4. De raad voorstellen in te stemmen met de resultaatbestemming 2OL8;
5. De raad voorstellen de Jaarstukken 2018 vast te stellen.

Inleiding

Het gerealiseerd resultaat van deze concept-laarstukken 2018 bedraagt € 540.000,-
voordelig.

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 2018. Deze
verantwoording dient te worden vastgelegd. Daarnaast dient een besluit te worden
genomen over de resultaatbestemming 2018. Met voorliggend voorstel wordt hieraan
invulling gegeven.

Argumenten

Zie bijgevoegd raadsvoorstel

Ra pport van bevi ndi ngen
De accountant heeft zijn werkzaamheden nagenoeg afgerond, maar nog niet volledig.
Veiligheidshalve wordt daarom voorgesteld de portefeuillehouder Financiën te mandateren
voor het aanbrengen van de wijzigingen die eventueel nog voortvloeien uit de afronding
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van de controlewerkzaamheden van de Jaarstukken 2018. Conform de planning van de
laarstukken 2018 is het concept rapport van bevindingen op vrijdag 14 juni 2019
beschikbaar en kan dan ook naar de gemeenteraad worden toegezonden. Het definitieve
rapport van bevindingen wordt samen met de reactie van het college erop beschikbaar
gesteld aan de gemeenteraad vóór de raadsvergadering van 3 juli 2019.

Taakveldenrealisatie
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient een
taakveldenrealisatie vastgesteld te worden door uw college. Deze maakt onderdeel uit van
de laarstukken 2018. Op deze wijze wordtvoldaan aan hetgeen is gesteld in het BBV.

Kanttekeningen en risico's

N.V.T.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De concept-Jaarstukken 2018 sluiten met een voordelíg resultaat van € 540.000,-.
Rekening houdende met enkele resultaatbestemmingen bedraagt de resterende
resultaatbestemming € 440.000,- nadelig. Daarom wordt bU de resultaatbestemming 2018
voorgesteld het ontstane tekort ad € 440.000,- te onttrekken uit de algemene reserve.

Duurzaamheid

N.V.T

Uitvoering/evaluatie

De laarstukken 2018 worden geëvalueerd. Dit vormt de basis voor een aangepast proces

en planning van de laarstukken 2018.

Com mu n icatie/ participatie

N.V.T

Overleg gevoerd met

lntern:

Alle afdelingen

Extern

Accountant.
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