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Uithuizen, 28 juni 2018
Aan de raad,
KORTE INHOUD

Voorstel om de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van de gemeente Eemsmond vast te stellen.
Voorstel

Het resultaat van de rekening 2017 is € 1.661.433 positief. Wij stellen u voor het resultaat als volgt te
bestemmen.
Storting van € 126.000 in de reserve Decentralisaties in verband met een voordeel op
beschermd wonen;
Storting van € 156.000 in de reserve Decentralisaties in verband met een voordeel op een
ontvangen decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom;
Storting van € 300.000 in de reserve Lokale Woon- en Leefbaarheidsplannen in verband met
actualisatie van de kosten voor civiele techniek;
Storting van € 250.000 in de reserve Lokale Woon- en Leefbaarheidsplannen in verband met de
ontwikkeling van locatie Kids2B;
Storting van € 500.000 in de reserve Scholenprogramma ten behoeve van ontwikkeling en
inrichting schoolomgevingen;
Een storting van € 329.433 in de algemene reserve.
Aanvullende voorstellen
Aanvullend op de toevoeging van het positieve rekeningresultaat worden onderstaande voorstellen
gedaan betreffende een aantal reserves.
Reserve jaarovergang
In 2017 zijn de restantuitgaven voor de apparaatskosten van het gaswinningsdossier niet
overgeheveld naar 2018. Voorgesteld wordt dit restantbedrag van € 17.500 bij de rekening alsnog
over te hevelen via de reserve jaarovergang naar Begroting 2018.
In 2017 is een voorschot genomen door de kosten van de herindeling te financieren ten laste van de
algemene reserve. In 2017 zijn daarvoor uitgaven gedaan. Hiervan is € 113.000 nog niet uitgegeven.
Voorgesteld wordt deze gelden te storten in de Reserve Jaarovergang en ter beschikking te stellen in
Begroting 2018 ten behoeve van kosten in het kader van de herindeling.

Voorgesteld wordt bovenstaande stortingen in de reserve jaarovergang in Begroting 2018 te
corrigeren ten laste van de Algemene reserve.
Inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 heeft een positief saldo van € 1.661.433 na mutatie van de reserves.
Dit is het saldo ten opzichte van de begroting 2017, inclusief alle wijzigingen die we gedurende het
jaar 2017 hebben doorgevoerd. Het jaarverslag wordt in hoofdstuk 1 tot en met 6 weergegeven. De
toelichting op het resultaat bij de jaarrekening 2017 kunt u terugvinden in de inleiding en in
hoofdstuk 8 van de jaarrekening. In hoofdstuk 9 worden de lasten en baten per programma
gepresenteerd. Behalve programma Demografie & Leefbaarheid hebben alle programma’s een
voordeel ten opzichte van de begroting.
In de Jaarrekening ontbreken nog de SISA-bijlage (hoofdstuk 13) en de verklaring onafhankelijk
accountant (hoofdstuk 14), welke voorafgaand aan de behandeling in de raad van 21 juni 2018
worden toegezonden aan de raad.
Uitvoering

Wij bieden u hierbij ter vaststelling aan het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de gemeente
Eemsmond.
Rechtmatigheid
De accountant geeft in het kader van de rechtmatigheidscontrole een oordeel over de naleving van
de wetgeving en interne regelgeving (verordeningen). Vanuit het door de raad vastgestelde interne
controleplan zijn interne controles uitgevoerd. Door de accountant is nog geen definitief oordeel
afgegeven, maar deze lijkt, op basis van de huidige informatie, positief te zijn.
Accountantsoordeel
In overeenstemming met de opdracht van de raad is het jaarverslag en de jaarrekening 2017
gecontroleerd. De controleverklaring is nog niet beschikbaar op dit moment.
De controleverklaring zal voorafgaand aan de behandeling in de raad van 21 juni 2018 worden
toegezonden aan de raad.
Verslag rekeningcommissie
Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 worden op 13 juni 2018 besproken in aanwezigheid van de
accountant met de rekeningcommissie. De accountant zal dan ook verslag doen van haar
bevindingen vanuit de jaarrekeningcontrole. Het verslag van deze bespreking zal worden
nagezonden.
Bijlagen en achterliggende documenten



Jaarverslag en jaarrekening 2017
Bijlagenboek bij de jaarrekening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 juni 2018;

B E S L U I T:













Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de gemeente Eemsmond vast te stellen;
In te stemmen met de overschrijding op programma Demografie & Leefbaarheid;
Storting van € 126.000 in de reserve Decentralisaties in verband met een voordeel op
beschermd wonen;
Storting van € 156.000 in de reserve Decentralisaties in verband met een voordeel op een
ontvangen decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom;
Storting van € 300.000 in de reserve Lokale Woon- en Leefbaarheidsplannen in verband met
actualisatie van de kosten voor civiele techniek;
Storting van € 250.000 in de reserve Lokale Woon- en Leefbaarheidsplannen in verband met de
ontwikkeling van locatie Kids2B;
Storting van € 500.000 in de reserve Scholenprogramma ten behoeve van ontwikkeling en
inrichting schoolomgevingen;
Een storting van € 329.433 in de algemene reserve
Een bedrag van € 17.500 inzake apparaatskosten gaswinningsdossier te onttrekken aan de
algemene reserve en te storten in de reserve jaarovergang;
Een bedrag van € 113.000 inzake kosten herindeling te onttrekken aan de algemene reserve en
te storten in de reserve jaarovergang;
De begroting 2018 overeenkomstig te wijzigen;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 12 juli 2018.

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier

