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Onderwerp:
Jaarverslag en jaarrekening 2017

Samenvatting
Het resultaat over 2017 bedraagt € 331.742 (positief). Dit saldo wordt met name veroorzaakt
door:


Diverse onbenutte budgetten in het huidige boekjaar voor onder andere wegen, openbaar
groen en onderhoud diversen. Groot deel van deze budgetten zijn overgeheveld naar het
volgende begrotingsjaar waarin de uitvoering zal plaatsvinden. In 2017 is conform
begroting(wijzigingen) in totaal € 1.250.000 beschikt over beleg 10 voor geraamde
tekorten. Het positieve rekeningresultaat over 2017 kan hiermee worden teruggestort in
Beleg 10.

Gevraagde beslissing commissie:
1.

De raad te adviseren de jaarrekening en het jaarverslag 2017 vast te stellen conform
bijgevoegd concept en het jaarrekeningresultaat ad. € 331.742 (voordelig) als volgt te
bestemmen:
a.

Het bedrag ad. € 331.742 te storten in Beleg 10.

Gevraagde beslissing Raad:
1. De jaarrekening en het jaarverslag 2017 vaststellen conform het bijgevoegde ontwerp

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Jaarverslag en jaarrekening 2017
1.

Inleiding
De jaarrekening en het jaarverslag over 2017 zijn gereed. De controle door de
accountant wordt momenteel afgerond.

2.

Beoogd effect
Voldoen aan het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet "Het college van
burgemeester en wethouders legt aan de raad over elk begrotingsjaar
verantwoording af van het gevoerde financieel beheer onder overlegging van de
jaarrekening en het jaarverslag".

3.

Argumenten
Ingevolge artikel 197 van de Gemeentewet legt het college elk begrotingsjaar aan
de raad verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging
van de jaarrekening en het jaarverslag. De bij deze stukken te voegen
accountantsverslag is in concept gereed en bij dit advies gevoegd
De accountant is van oordeel dat de jaarrekening 2017 van de gemeente Brielle
een getrouw beeld geeft van het eigen vermogen op 31 december 2017 en het
resultaat over 2017. Voorts zijn zij van oordeel dat de in deze jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van
materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met
de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de
gemeentelijke verordeningen.
Zij zijn voornemens een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening te
verstrekken. Hierbij geldt als aanvullende voorwaarde dat de gecontroleerde
jaarrekening ongewijzigd door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

4.

Draagvlak en risico’s
N.v.t.

5.

Aanpak / uitvoering
De controleverklaring zal na instemming van het college met de jaarstukken en de
ondertekening van een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening worden
afgegeven. De jaarstukken 2017 voorzien van controleverklaring en definitieve
accountantsverslag zal hierna worden aangeboden aan de raad.

6.

Communicatie
De jaarrekening en het jaarverslag worden uiterlijk 22 juni 2018 aan de raad
overlegd. Vanaf dat moment liggen de genoemde stukken voor een ieder ter
inzage. Van de terinzagelegging wordt openbaar kennis gegeven. Tevens zullen de
jaarrekening en het jaarverslag worden gepubliceerd op de website.

7.

Kosten, baten en dekking
Het resultaat over 2017 bedraagt € 331.742 (positief). Dit saldo wordt met name
veroorzaakt door:
Onderschrijding diverse budgetten:
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In het huidige boekjaar zijn voor onder andere wegen, openbaar groen en
onderhoud diversen de uitvoering niet gerealiseerd door diverse factoren. Een
groot deel van deze budgetten zijn overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar
waarin de uitvoering zal plaatsvinden.
In ons voorstel over de jaarrekening 2017 zal u over de bestemming van het
resultaat worden voorgesteld om:
a. Het bedrag ad. € 331.742 te storten in beleg 10.

Bijlage(n):




Jaarstukken 2017
(concept) accountantsverslag

bijlagen meezenden
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