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Aan de raad.
Inleiding
Bijgaand ontvangt u de ontwerp jaarstukken 2016. Hiermee leggen wij verantwoording af over het
gevoerde beleid en het financieel beheer over 2016.
Het vaststellen van de getrouwheid en rechtmatigheid van de bestedingen vergt extra tijd van de
accountant hetgeen is verwoord in de bijgesloten brief van de accountant en de reactie van uw college
daarop.
Het ontbreken van de controleverklaring en het definitief verslag van bevindingen heeft als
consequentie dat in de raadsvergadering van 18 juli de jaarstukken alleen inhoudelijk kunnen worden
behandeld. De jaarstukken kunnen nog niet definitief worden vastgesteld.
Het besluit over het vaststellen van de jaarstukken zal nu worden genomen in uw raadsvergadering van
26 september.
In een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken gedateerd 21 december
2016 heeft de Minister aangegeven dat onze gemeente uitstel krijgt voor het indienen van de
jaarstukken bij het CBS tot uiterlijk 30 september 2017.
Ook de provincie Groningen is over de situatie geïnformeerd.
De jaarstukken zijn opgemaakt met inachtneming van de regels uit het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV). De indeling van de jaarstukken volgt de indeling van de begroting 2016.
De programmaverantwoording over de inhoudelijke uitvoering van de gemeentetaken in 2016 is
opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3. Bij de programma’s is ook een analyse van de verschillen
tussen de actuele begroting en de realisatie opgenomen.
Voorstel
De jaarstukken 2016 inhoudelijk te behandelen in de raadsvergadering van 18 juli ter voorbereiding op
besluitvorming van 26 september.

Beoogd resultaat
Uw raad is inhoudelijk geïnformeerd omtrent het gevoerde beleid en het financieel beheer in 2016.

Bijlagen
1. Jaarstukken 2016
2. Brief accountant (Vallei) omtrent stand van zaken jaarrekeningcontrole 2016
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