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Middenbeemster, 23 mei 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid.

De basis voor het opstellen van dit document wordt gevonden in artikel 197 van de

Gemeentewet. De uitwerking hiervan is conform het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de
jaarrekening. Het jaarverslag bevat onder andere de programmaverantwoording en de
paragrafen. Via de programmaverantwoording en de paragrafen wordt verantwoording

afgelegd over het in 2016 gerealiseerde beleid. De jaarrekening bestaat uit de balans en de

toelichting, de programmarekening en de toelichting en de bijlage met verantwoordings-

informatie over specifieke uitkeringen (SISA).

Oplossi ngsrichti ngen :

Wij bieden u de jaarstukken 2016 hierbij ter vaststelling aan

De jaarstukken 2016 sluiten met een nadelig saldo van de rekening van baten en lasten na

bestemming van € 773.685.

Accountantscontrole
De accountant, lpa Acon Assurance 8.V., heeft de stand van zaken van de controle van de
jaarstukken op 9 meijl. aan de raadscommissie toegelicht.
De accountant heeft ons op 12 meijl. medegedeeld, dat voor de getrouwheid en voor de

rechtmatigheid de gemeente over deze jaarstukken een goedkeurende verklaring zal

ontvangen. Het verslag van bevindingen en de controleverklaring van de accountant zijn in

"onderweg" in het proces en worden voor 6 juni a.s. aan de stukken toegevoegd.

Meetbare doelstel li ngen :

Door het vaststellen van de jaarstukken 2016 in de raadsvergadering van 6 iuni 2017,
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 voor 15 juli

van het jaar volgend op het begrotingsjaar te zijn vastgesteld.

Financiële consequenties/risico's :

Door onttrekking van het nadelige saldo van de jaarstukken 2016 ná bestemming aan de

algemene reserve zal de beschikbare weerstandscapaciteit afnemen. De beschikbare

weerstandscapaciteit is nog steeds voldoende om de risico's te kunnen afdekken.

Gommunicatie:
De aanbieding van de jaarstukken is via een persbericht gecommuniceerd.
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Monitoring/evaluatie:
N.v.t.

Voorstel:
1. De jaarstukken 2016 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vaststellen.

2. ln te stemmen met de volgende resultaat bestemming:
- Het nadelige resultaat van de rekening van baten en lasten van 2016 ad. € 773.685

te onttrekken aan de algemene reserve.
3. f n te stemmen om het positieve resultaat op program ma 2 in 2016 ad. € 117 .450 in 2017

beschikbaar te stellen voor de hieronder genoemde projecten en hiervoor in 2017

€ 117 .540 beschikbaar te stellen ten laste van het resultaat over 2017 (onttrekking

algemene reserve):
- Een bedrag van € 40.000 voor inhuur van een coördinator sociale infrastructuur

gedurende een periode van één jaar.

- Een bedrag van maximaal€ 30.000 voor het uitvoeren van de taken met betrekking

tot de ontwikkeling van de sociale infrastructuur Clup.
- Een bedrag van € 25.834 voor de extra inzet van de GGZ in het jeugdteam.

- Een bedrag van € 21106 voor frictiekosten die voortkomen uit de opheffing van

Baanstede.
4. ln te stemmen met het toevoegen van het volgende project aan de begroting 2017:

- Het restant budget ad. € 75.000 voor de samenwerking tussen de drie

werelderfgoederen en hiervoor in 2017 € 75.000 ten laste te brengen van het

resultaat over 2017 (onttrekking algemene reserve).

burgem en wethou van Beemster,

lJcnCI
M. van Beek

burgemeester
P. van Duiven

secretaris

Bijlage(n): 2
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017,

BESLUIT:

1. De jaarstukken 2016 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vast te stellen

2. ln te stemmen met de volgende resultaat bestemming:
- Het nadelige resultaat van de rekening van baten en lasten van 2016 ad. € 773.685

te onttrekken aan de algemene reserve.

3. ln te stemmen om het positieve resultaat op programma 2 in 2016 ad. € 117.450 in 2017

beschikbaar te stellen voor de hieronder genoemde projecten en hiervoor in 2017

€ 117 .540 beschikbaar te stellen ten laste van het resultaat over 2017 (onttrekking

algemene reserve):
- Een bedrag van € 40.000 voor inhuur van een coördinator sociale infrastructuur

gedurende een periode van één jaar.

- Een bedrag van maximaal € 30.000 voor het uitvoeren van de taken met betrekking

tot de ontwikkeling van de sociale infrastructuur Clup.

- Een bedrag van € 25.834 voor de extra inzet van de GGZ in het jeugdteam.

- Een bedrag van € 21.706 voor frictiekosten die voortkomen uit de opheffing van

Baanstede.

4. ln te stemmen met het toevoegen van het volgende project aan de begroting 2017

- Het restant budget ad. € 75.000 voor de samenwerking tussen de drie

werelderfgoederen en hiervoor in 2017 € 75.000 ten laste te brengen van het

resultaat over 2017 (onttrekking algemene reserve).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 6 juni 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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