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Geadviseerd besluit
1. De Jaarstukken 2021 vaststellen;
2. € 496.000 van het resultaat  te bestemmen, conform het hoofdstuk Resultaatbestemming- en

besteding.

Toelichting op beslispunten
Als sluitstuk op de begrotingscyclus 2021 zijn de Jaarstukken 2021 opgesteld. In de jaarstukken
leggen wij  verantwoording af  over het in 2021 gevoerde beleid en de financiële consequenties
daarvan. De Jaarstukken 2021 sluiten met een positief saldo van € 2.293.000. De afwijking t.o.v. de
begroting  bedraagt  ca.  2%. Dit  saldo  bestaat  uit  een  nadelig  saldo  van  €  74.000  binnen  de
grondexploitatie en een voordeel van € 2.367.000 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  2021. 

Beoogd effect
Door  middel  van  vaststelling  van  de  Jaarstukken  2021,  wordt   2021  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  toetst  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. 



Voorstel aan de raad

Argumenten

1 Vaststellen van de Jaarstukken 2021
De accountantscontrole, noch andere argumenten, geven aanleiding de Jaarstukken 2021 niet vast
te stellen.

Wijzigingen
Ten opzichte van de door u in april ontvangen concept Jaarstukken 2021 zijn, minimale, wijzigingen
doorgevoerd o.a. m.b.t.:
 In de paragrafen zijn enkele toelichtingen aangevuld
 Rubricering in enkele tabellen van de balans en balansspecificaties is aangepast
 Bij de balansspecificaties zijn enkele toelichtingen aangevuld
 Wet normering topinkomens (Wnt) is toegevoegd (dit onderdeel was in de vorige versie nog

niet voorhanden)
 Niet uit de balans blijkende verplichtingen is toegevoegd (dit onderdeel was in de vorige versie

nog niet voorhanden)

3 Resultaatbestemming
In de Najaarsnota 2021 gingen wij uit van een geprognosticeerd rekeningresultaat van € 398.000
positief. De jaarrekening sluit nu met een saldo van € 2.293.000 positief. 

We stellen u voor om € 496.000 van het resultaat te bestemmen voor de in onderstaande tabel
weergegeven  onderdelen.  De  toelichting  hierbij  kunt  u  vinden  in  het  hoofdstuk  ’Resultaat-
bestemming- en besteding’ in de Jaarstukken 2021.
Na  de  voorgestelde  resultaatbestemming,  ad.  € 496.000,  resteert  een  positief  saldo  van
€ 1.797.000.

Het jaarrekeningresultaat 2021 is als volgt opgebouwd:

Resultaatbestemming en –besteding jaarrekening
Bedragen x € 1.000

Saldo van lasten en baten 1.207

Mutaties reserves 1.086

Resultaat na bestemming 2.293

Resultaatbesteding
Overloopposten 0

Resultaat na besteding 2.293

Voorstellen resultaatbestemming
1F Gelrepas -36
1G Inburgering (decembercirculaire) -22
1H Jeugdhulp (taakmutatie decembercirculaire) -29
1J Versterking dienstverlening gemeenten: parlementaire ondervragings-
commissie kinderopvangtoeslag (POK) (taakmutatie decembercirculaire)

-155

2D. Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht (taakmutatie decembercirculaire) -16
2J Pakket maatregelen om ondernemers te helpen (inzet Coronamiddelen) -100
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Resultaatbestemming en –besteding jaarrekening
Bedragen x € 1.000
3C Knelpuntenbudget organisatie (inzet Coronamiddelen) -138
Subtotaal resultaatbestemming -496

Resultaat na resultaatbestemming 1.797
Het resultaat na resultaatbestemming wordt in de Vrije algemene reserve gestort 
*)

1.797

*)  Bij  de  raadsbehandeling  van  de  Begroting  2022  is  een  amendement  aangenomen  met  de
volgende strekking:
• een (uitgaande van de Najaarsnota) mogelijk overschot op de jaarrekening van 2021 en 2022

voor 50% te gebruiken voor lastenverlichting in 2022 en 2023 en voor 50% voor het aanvullen
van de reserves.

Dit amendement treedt in werking op het moment dat de vrije algemene reserve op het door de
raad vastgestelde minimumniveau zit van € 4 miljoen. Op dit moment is dat nog niet het geval, wat
betekent dat het positieve jaarrekeningresultaat wordt toegevoegd aan de vrije algemene reserve. 

Zoals hiervoor is aangegeven betreft het resultaat na de reguliere mutaties in reserves in deze
Jaarstukken 2021 € 2.367.000 positief. In de Najaarsnota 2021 gingen we nog uit van een verwacht
negatief resultaat van € 398.000. Het verschil van € 1.896.000 is op hoofdlijnen aangegeven in de
inleiding van de Jaarstukken en nader toegelicht binnen de desbetreffende programma’s. 

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
N.v.t.

Aanpak/Uitvoering
De accountant heeft de controle nog niet geheel af kunnen ronden. Een enkel onderwerp is nog
onderhanden. Tot op heden heeft de accountant geen bevindingen geconstateerd die een impact
kunnen hebben op de goedkeurende controleverklaring bij  de jaarrekening 2021 voor zowel de
getrouwheid als rechtmatigheid. 
Zodra  de  accountant  de  laatste  werkzaamheden  heeft  afgerond  (volgende  week;  voor  de
raadsvergadering)  verstrekken  zij  de,  goedkeurende,  controleverklaring.  Ook  het  rapport  van
bevindingen wordt nog verstrekt.

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 de raad kan betrekken in de besluitvorming rond
de jaarstukken.
Het overleg tussen de commissie op de jaarrekening en de accountant heeft op 13 juni  plaats
gevonden. Mede op basis van het (concept) rapport van bevindingen van de accountant zal de
rekeningcommissie hun reactie geven. Het rapport van de commissie wordt vervolgens in B&W
behandeld (27 juni). Op 29 juni worden de Jaarstukken 2021 in de raad behandeld.

Communicatie
De door de raad vastgestelde (definitieve) jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) worden binnen
twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór  15 juli 2022, aan gedeputeerde staten van
Gelderland verstrekt (art. 200 Gemeentewet).

Ten  behoeve  van  de  verantwoording  over  de  uitvoering  van  de  regeling  van  een  specifieke
uitkering (SiSa) worden de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) uiterlijk 15 juli 2022 aan Onze
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Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt (Financiële verhoudingswet art.
17a).

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  2021. 

WMO-aspecten
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
N.v.t.

Bijlagen
 Jaarstukken 2021
 Verslag van bevindingen Astrium bij de Jaarrekening 2021 (wordt nagezonden)
• Controleverklaring van Astrium bij de Jaarrekening 2021 (wordt nagezonden)
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