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Aan de raad
> voorstel
De jaarstukken 2007 van de gemeente Beemster overeenkomstig het aangeboden
ontwerp vast te stellen.
Het voordelige resultaat 2007, na mutaties reserves, ad. € 376.953 als volgt te
bestemmen:
- het niet bestede budget ad. 100.000 voor het verbeteren van de digitale
dienstverlening te storten in een hiervoor in te stellen bestemmingsreserve;
- het overschot ad. € 90.000 op het beschikbare budget voor de uitvoering van de WMO
huishoudelijke zorg te storten in een hiervoor in te stellen bestemmingsreserve;
- het restant van het resultaat ad. € 186.953 toe te voegen aan de algemene reserve.
> toelichting
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de jaarstukken over 2007 van de gemeente Beemster
aan.
De jaarstukken zijn opgemaakt conform het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). Deze zijn van kracht met ingang van het begrotingsjaar
2004.
De jaarstukken moeten volgens artikel 197 van de gemeentewet aan de raad ter
vaststelling worden aangeboden. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de
jaarrekening.
Met het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2007 kijken we weer even
terug in het verleden, verantwoording afleggend over het gepasseerde.
Het jaarverslag bevat o.a. de programmaverantwoording en de paragrafen.
Via de programmaverantwoording en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd
over het in het jaar 2007 gerealiseerde beleid.
De jaarrekening bestaat uit de balans en de toelichting, de programmarekening en de
toelichting en de bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen.
De programmarekening 2007 sluit met een voordelig saldo van de rekening van baten
en lasten ná bestemming van € 376.953.
De bijbehorende accountantsverklaring en het accountantsverslag van KPMG liggen
voor u ter inzage.
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> juridische consequenties
Door vaststelling van de jaarstukken 2007 door uw raad in de vergadering van 26 juni
2008 voldoet de gemeente Beemster aan de wettelijke termijnen voor het vaststellen
van de jaarstukken. Op grond van artikel 200 van de Gemeentewet dienen de door uw
raad vastgestelde jaarstukken namelijk vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten te worden
voorgelegd.
> financiële consequenties
N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman

E. Kroese-Vrolijks
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