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Commissie:

8 mei 2018 Portefeuillehouder: Butter
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Samenvatting:
Bijgaand treft u de jaarstukken 2017 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de
jaarrekening. Met dit document legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid.
De programmarekening 2017 geeft een nadelig resultaat na bestemming van € 103.858 weer
Het merendeel van de geplande werkzaamheden zoals opgenomen in de begroting 2017 is
gerealiseerd of opgestart in 2017.

Ondenarerp:
Jaarstukken 2017



Registratienummer: 1 4347 17
Ondenverp: Jaarstukk en 2017

Middenbeemster, 8 mei 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Bijgaand treft u de jaarstukken 2017 van de gemeente Beemster aan. De jaarstukken

bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met deze documenten legt het college van

burgemeester en wethouders 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).

Oplossi ngsrichti ngen :

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 het
jaar 2017 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 (SiSa).

De programmarekening 2017 geefteen nadelig resultaat na bestemming van € 103.858

weer.
ln de jaarstukken 2017 worden per programma de belangrijkste cijfermatige verschillen ten

opzichte van de begroting na wijziging toegelicht.

Het resultaat over het boekjaar 2017 is separaat op de balans opgenomen. Volgens de

voorschriften dient de gemeenteraad direct na vaststelling van de jaarrekening een

bestemming te geven aan dit saldo. ln dit voorstel kunt u de voorgestelde
resultaatbestemming aantreffen (onder het kopje'voorgesteld besluit').

De accountant heeft op 15 mei 2018 een goedkeurende verklaring voor de jaarstukken

afgegeven. Het aan de raad gerichte accountantsrapport en de controleverklaring zijn

separaat bij de stukken voor de vergadering van 19 juni 2018 gevoegd.

Meetbare doelstelli ngen :

Door het vaststellen van de jaarstukken 2017 in de raadsvergadering van 19 juni 2018,

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.
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Fi nanciële consequenties/risico's :

Door de onttrekking van het negatieve saldo van de programmarekening 2017 na

bestemming aan de algemene reserve zal de beschikbare weerstandscapaciteit afnemen.

Communicatie:

De jaarstukken dienen tenminste twee weken voor behandeling in de Raad openbaar te zijn

en dienen ter inzage te worden gelegd. Tevens zal er een persbericht worden opgesteld met

betrekking tot de publicatie van de jaarstukken 2017.

Monitoring/eval uatie:

N.v.t.

Voorstel:
De jaarstukken 2017 overeenkomst het aangeboden ontwerp vast te stellen en in te stemmen
met de volgende resultaatbestemming: het nadelige resultaat van de rekening van baten en
lasten van 2017 ad. € 103.858 te onttrekken aan de algemene reserve.

r en wethoud van Beemster,
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Bijlagen:
- raadsbesluit
- jaarstukken 2017

A.J.M. van Beek
burgemeester

C.P. van Duivenvoorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2018,

BESLUIT:

1. De jaarstukken 2017 overeenkomst het aangeboden ontwerp vast te stellen.
2. In te stemmen met de volgende resultaatbestemming: het nadelige resultaat van de

rekening van baten en lasten van 2017 ad. € 103.858 te onttrekken aan de algemene
reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 19 juni 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


