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Inleiding en probleemstelling
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de jaarstukken 2013 van de gemeente Beemster aan.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt
conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
De jaarstukken moeten volgens artikel 197 van de gemeentewet aan de raad ter vaststelling worden
aangeboden.
Oplossingsrichting
Met het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 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 2013
gerealiseerde beleid.
De jaarrekening bestaat uit de balans en de toelichting, de programmarekening en de toelichting en
de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA).
De programmarekening 2013 sluit met een voordelig saldo van de rekening van baten en lasten ná
bestemming van € 496.151.
Meetbare doelstelling
Door vaststelling van de jaarstukken 2013 in de raadsvergadering van 24 juni 2014, voldoet de
gemeente aan de wettelijke termijn voor het vaststellen van de jaarstukken. Op grond van artikel 200
van de Gemeentewet dienen de jaarstukken namelijk vóór 15 juli van het jaar volgend op het
begrotingsjaar te zijn vastgesteld.
Financiële consequenties
Door toevoeging van een deel van het voordelige saldo van de programmarekening 2013 ná
bestemming aan de algemene reserve zal de beschikbare weerstandscapaciteit toenemen.
Overige consequenties
N.v.t.
Monitoring evaluatie
N.v.t.
Gemeenteraad Beemster
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Voorgesteld besluit
1. De jaarstukken van Beemster over 2013 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te stellen.
2. Het voordelig saldo ad. € 496.151 van de programmarekening 2013 ná bestemming toe te
voegen aan de algemene reserve.
3. Aan de begroting 2014 toe te voegen ten behoeve van de volgende projecten:
• het restant budget ad. € 19.400 voor het “Waterplan Beemster”;
• het restant budget ad. € 16.500 voor de kosten van uitvoering nota Vastgoed- en
Accommodatiebeleid;
• het in 2013 gereserveerde budget van € 2.500 voor de subsidie restauratie Weegbrug
Beemster aan de Jisperweg;
en hiervoor in 2014 € 38.400 te onttrekken aan de algemene reserve.
Communicatie/Participatie
De jaarstukken dienen tenminste twee weken voor behandeling in de raad openbaar te zijn en worden
in verband hiermee ter inzage gelegd in de hal van het gemeentehuis.
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