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Geadviseerd besluit
De Jaarstukken 2017 vaststellen.

Toelichting op beslispunten
Als sluitstuk op de begrotingscyclus 2017 zijn de Jaarstukken 2017 opgesteld. In de jaarstukken 

leggen wij verantwoording af over het in 2017 gevoerde beleid en de financiële consequenties 

daarvan. De Jaarstukken 2017 sluiten met een nadelig saldo van € 1.220.000. Dit saldo wordt 

gevormd door een nadelig saldo van € 6.000 binnen de grondexploitatie en een nadeel van 

€ 1.214.000 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 2017. 

Beoogd effect
Door middel van vaststelling van de Jaarstukken 2017, wordt 2017 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. Hun bevindingen worden middels een verslag van 

bevindingen (accountantsverslag) kenbaar gemaakt. 

Argumenten
In de Najaarsnota 2017 gingen wij uit van een geprognosticeerd rekeningresultaat van € 1.523.000 

negatief. De jaarrekening sluit nu met een saldo van € 1.220.000 negatief. 
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Het jaarrekeningresultaat 2017 is als volgt opgebouwd:

Bedragen x € 1.000

Netto lasten 78.949

Netto baten 75.810

Resultaat excl. mutatie reserves -3.139

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

Mutaties algemene reserve

Weerstandsreserve 323

Vrije algemene reserve -1.685

Egalisatiereserve bezuiniging algemene uitkering 72

Totaal mutaties algemene reserves -1.290

Mutaties bestemmingsreserves

1 Sociaal Domein 2.553

2 MUP -18

3 Landschapsbasisplan -7

5 Wegenonderhoud -273

5 Vervangen openbare verlichting 15

5 Herstelkosten sleuven en lasgaten 15

6 Airborne-activiteiten 6

6 Bedrijventerreinen 343

7 Mfc 3b4 364

7 ICT -72

7 Onderhoud gebouwen -41

7 Onderwijshuisvesting 323

7 Kapitaallasten vastgoed 9

Algemene uitkering -8

Totaal mutaties bestemmingsreserves 3.209

Resultaat incl. mutatie reserves -1.220

In de jaarstukken wordt een toelichting gegeven op zowel het resultaat als de mutaties in de 

reserves. 

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

Jaarstukken 2017 € 1.220.000 negatief. Dit bedrag komt ten laste van de reserve Sociaal domein. 

Kanttekeningen
Amendement

Het bij de Begroting 2017 aangenomen amendement geeft aan dat de Vrije algemene reserve in 

2018 zal worden aangevuld tot € 8 miljoen ten koste van de reserve Sociaal domein. Dit betekent 

dat het negatieve jaarrekeningresultaat van € 1.220.000 in de Voorjaarsnota 2018 onttrokken wordt 

uit de reserve Sociaal domein.
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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 (uiterlijk dienen de vastgestelde jaarstukken voor 15 juli 2018 bij de provincie 

aangeleverd te zijn) 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 2017.

WMO-aspecten
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
N.v.t.

Bijlagen
• Jaarstukken 2017

• Verslag van bevindingen Baker Tilly Berk N.V. bij de jaarrekening 2017 (wordt nagezonden)

• De strekking van de controleverklaring van Baker Tilly Berk N.V. bij de jaarrekening 2017 is op 

dit moment nog niet duidelijk. Deze zal worden nagezonden.
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