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Geadviseerd besluit 

De Jaarstukken 2014, inclusief de aangegeven bestemming van het rekeningresultaat, vaststellen. 

 

Toelichting op beslispunten 

Als sluitstuk op de begrotingscyclus 2014 zijn de jaarstukken 2014 opgesteld. In de jaarstukken 

leggen wij verantwoording af over het in 2014 gevoerde beleid en de financiële consequenties 

daarvan. De jaarstukken 2014 sluiten met een voordelig saldo van € 166.000. Dit saldo wordt 

gevormd door een voordelig saldo van € 395.000 binnen de grondexploitatie en een nadeel van 

€ 229.000 binnen de gemeentelijke exploitatie.  

In de jaarstukken vindt u een toelichting op zowel het beleid als het financiële resultaat. Deze 

jaarstukken worden u ter vaststelling aangeboden. Door middel van het vaststellen van de 

jaarstukken verleent u ons decharge voor het gevoerde financieel beheer in 2014.  

 

Beoogd effect 

Door middel van vaststelling van de jaarstukken 2014, wordt 2014 ook financieel gezien 

afgesloten. 

 

Kader 

Vaststelling van de jaarstukken is vereist op grond van de Gemeentewet en het Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten. De accountant heeft getoetst of onze jaarstukken zijn 

opgesteld volgens de geldende verslaggevingsvoorschriften, of de jaarrekening een getrouw beeld 

geeft, of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen en of de posten 

in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Op basis van deze controle heeft de accountant een 

goedkeurende controleverklaring verstrekt. De controleverklaring en het rapport van bevindingen 

van de accountant zijn als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

 

Argumenten 

In de Najaarsnota 2014 gingen wij uit van een geprognosticeerd rekeningresultaat van € 35.000 

positief. Rekening houdend met nog aanwezige stelposten, verwachtten wij een voordelig resultaat 

van € 195.000. De jaarrekening sluit nu met een saldo van € 166.000 positief.  
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Het jaarrekeningresultaat 2014 is als volgt opgebouwd: 

 

Bedragen x € 1.000  

 Netto lasten 60.994 

 Netto baten 61.815 

 Resultaat excl. mutatie reserves 820 

   

 Mutaties reserves (- = storting in de reserve; + = onttrekking aan de reserve)  

   

 Mutaties algemene reserve  

 Weerstandsreserve  555 

 Vrije algemene reserve 2.043 

 Totaal mutaties algemene reserves 2.598 

   

 Mutaties bestemmingsreserves  

1 Re-integratie 100 

1 WWB 25 

2 Reserve Brede Scholen 0 

2 Sociaal Domein -1.460 

2 Reserve IHP 0 

2 Reserve onderwijshuisvesting -32 

3 GAWAR terrein 0 

3 Reserve bestemmingsplannen 48 

3 Reserve meerjarige projecten 48 

3 Reserve bedrijven terreinen 11 

4 Egalisatievoorz. afvalstoffenheffing 66 

4 LOP -14 

4 Egalisatiereserve rioolheffing -627 

4 Reserve duurzaamheid leningen -500 

6 reserve MUP -13 

6 Reserve wegenonderhoud -248 

6 Reserve vervangen openbare verlichting -1.096 

7 Monumenten 94 

7 Airborne-activiteiten 0 

7 Reserve bestemde resultaat 0 

7 Reserve cofinanciering 34 

7 Reserve mfc 3b4 -391 

8 Reserve herstelkosten sleuven lasgaten 0 

9 Reserve ICT -160 

9 Reserve onderhoud gebouwen 0 

alg. 

uitk 
Reserve algemene uitkering 51 

 Totaal mutaties bestemmingsreserves -3.252 

   

 Resultaat incl. mutatie reserves 166 
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In de jaarstukken wordt een toelichting gegeven op zowel het resultaat als de bovenstaande 

mutaties in de reserves.  

Zoals hiervoor is aangegeven betreft het resultaat na de reguliere mutaties in reserves in deze 

jaarstukken 2014 € 166.000 positief. Dit positief resultaat wordt ingezet voor de afrekening van 

het kunstgrasveld. Hiervoor is door de raad een bedrag van € 206.910 beschikbaar gesteld, echter 

vanwege diverse belemmeringen in de realisatie is het niet mogelijk geweest in 2014 de aanleg te 

starten. Het overige, ad. € 41.000, komt conform raadsbesluit ten laste van de algemene reserve.  

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Draagvlak 

N.v.t. 

 

Aanpak/Uitvoering 

De commissie op de jaarrekening beoordeelt, vooruitlopend op de raadsbehandeling, de 

jaarstukken. Deze commissie richt zich met name op deel II van de jaarstukken, de jaarrekening. 

Haar bevindingen legt zij vast in een verslag dat u kunt betrekken in de besluitvorming rond de 

jaarstukken. 

 

Communicatie 

Na goedkeuring van dit voorstel, zal communicatie plaatsvinden naar extern betrokkenen, de 

provincie en intern betrokkenen. 

 

Financiële consequenties 

De financiële uitkomsten van de jaarstukken zijn hiervoor aangegeven. 

 

Juridische consequenties 

Uw goedkeuring van dit voorstel, betekent dat wij decharge ontvangen voor het gevoerde 

financieel beheer over 2014. 

 

WMO-aspecten 

N.v.t. 

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

N.v.t. 

 

Alternatieven  

N.v.t. 

 

Bijlagen 

• Jaarstukken 2014 

• Controleverklaring Baker Tilly Berk N.V. bij de jaarrekening 2014 (wordt nagezonden) 

• Verslag van bevindingen Baker Tilly Berk N.V. bij de jaarrekening 2014 (wordt nagezonden) 

 


