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Jaarverslag en jaarrekening 2016

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Wij stellen u voor:
1. het jaarverslag en de jaarrekening 2016 met een resultaat van
€ 2.620.637,-- vast te stellen, onder voorbehoud van de accountant
verklaring.
2. het resultaat voor een bedrag van € 1.323.529,-- te bestemmen
voor nog uit te voeren werkzaamheden 2016;
3. het resultaat voor een bedrag van € 760.086,-- te bestemmen voor
het scholenprogramma en hiervoor een bestemmingsreserve te
vormen;
4. het resultaat voor een bedrag van € 222.340,-- te bestemmen voor
nog uit te voeren schadeherstel gemeentelijke gebouwen als
gevolg van bevingschade en hiervoor een bestemmingsreserve te
vormen;
5. het resterend resultaat van de punten 1, 2 , 3 en 4 ad € 314.682,-toe te voegen aan de (vrij aanwendbare) algemene reserve;

TOELICHTING

:

Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2016.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag leggen wij
verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2016. Deze verantwoording vindt per
programma plaats. Daarnaast wordt in de paragrafen ingegaan op diverse verplichte onderwerpen.
In de jaarrekening komt o.a. het financieel resultaat aan de orde. Daar waar nodig wordt een toelichting
gegeven op de posten. De wijze van presenteren sluit grotendeels aan bij de begroting 2016 en de
jaarstukken 2015.
De jaarrekening 2016 geeft een voordelig saldo van € 2.620.637,--. Op 16 maart jl. heeft u reeds besloten
een deel van dit resultaat te bestemmen voor nog uit te voeren werkzaamheden die waren gepland voor
2016, maar nog niet zijn uitgevoerd. Deze zogenaamde budgetoverheveling betreft een bedrag van per
saldo € 1.323.529,--. In hetzelfde voorstel hebben wij u ook reeds aangekondigd bij de vaststelling van de
jaarrekening 2016 voor te stellen de ontvangen bedragen voor schadeherstel aan gemeentelijke gebouwen
in een bestemmingsreserve te storten, ter dekking van de nog uit te voeren herstelwerkzaamheden. Een
derde voorstel voor bestemming van het resultaat betreft de ontvangen rijksmiddelen voor het
scholenprogramma. Deze moeten beschikbaar blijven ter gedeeltelijke dekking van de investeringen die
gepaard gaan met het scholenprogramma. Na aftrek van de genoemde resultaatsbestemmingsvoorstellen
komt het resultaat uit op € 314.682,--. In de onderstaande tabel valt te zien dat het overschot is
opgebouwd uit verschillende voor- en nadelen. Tevens is te zien dat de afwijkingen grotendeels een
incidenteel karakter hebben. Het gepresenteerde overschot is dan ook niet structureel van aard.
De grootste incidentele effecten betreffen de rijksvergoeding voor het scholenprogramma (Algemene
Uitkering), de NAM vergoedingen in het kader van het gaswinningsdossier, verstrekkingen van huishoudelijke hulp en vervoer in het kader van de Wmo, de aflossing van een oude EDON lening en een
voordeel op bijstandsgerelateerde uitgaven.. Daar staan deels ook nadelen tegenover op o.a. de BTW met
betrekking tot rioleringen en het nog te betalen vakantiegeld over 2016.
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Het resultaat kan in grote lijnen als volgt worden uitgesplitst:
Resultaat 2016
1 Overheveling budgetten (doorlopende posten, raad 16-3-2017)
Resultaat excl. overheveling budgetten
2 Verwacht resultaat na najaarsnota

€

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2.620.637

€

1.297.108

1.323.529
-305.025

Resteert te verklaren:
Voordelig:
Vrijval General Escrow Essent/rente en aflossing EDON lening
Nog te bestemmen NAM vergoedingen voor bevingschades
Vergoeding NAM project Wolddijk
Huishoudelijke hulp en vervoer
WWB
Huurinkomsten en onderhoud pand De Vlijt
Reintegratiemiddelen
Vergoeding NCG voor frictiekosten gaswinningsdossier
BTW afvalstoffenheffing
Algemene Uitkering
Leges omgevingsvergunning (zorginstelling)
Onvoorzien
Openbare verlichting
Energielasten zwembad De Beemden
Wmo (hulpmiddelen en woningaanpassingen)
Informatierubriek Noorderkrant
BRIM subsidie toren Westerdijkshorn

€

€

227.000

€

222.000

€

160.000

€

128.000

€

107.000

€

75.000

€

68.000

€

64.000

€

42.000

€

800.000

€

35.000

€

26.000

€

25.000

€

25.000

€

17.000

€

14.000

€

14.000
€

Totaal voordelen:

€

1.602.133

€

1.602.133

2.049.000

Nadelig:
20 BTW rioolheffing

€

151.000-

21 Nog te betalen vakantiegeld 2016

€

118.000-

22 WSW

€

40.000-

23 Vorming voorziening verliezen grondexploitaties

€

34.000-

24 Minimabeleid

€

25.000-

25 Hogere kosten bezwaar en beroep WOZ

€

13.500-

26 Bestuurlijke samenwerking

€

11.000-

27 Te betalen Vennootschapsbelasting

€

10.000-

28 Overige verschillen per saldo

€

44.367-

€

Totaal nadelen:
Saldo

446.867-

€
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Hieronder geven wij puntsgewijs een korte toelichting op de hiervoor staande uitsplitsing.
1. Overheveling budgetten
In de raadsvergadering van 16 maart jl. heeft uw raad reeds besloten om een deel van de nog niet
uitgegeven budgetten over te hevelen naar 2017. Het gaat hier om budgetten die in 2016 niet zijn besteed,
maar in 2017 nog wel benodigd zijn. Een overzicht van deze overhevelingen kunt u vinden op blz. 185
van de jaarrekening.
2. Verwacht resultaat, voor- en najaarsnota
In de primitieve begroting 2016 was een positief saldo voorzien van ongeveer € 44.000,--. In de voor- en
najaarsnota zijn verschillende wijzigingen in de budgetten voorgesteld. Per saldo leidden de voor- en
nadelen tot een bijgesteld negatief begrotingssaldo van ongeveer € 305.000,--.
3. Vrijval General Escrow Enexis/Aflossing EDON lening
Door de vrijval van de General Escrow bij Enexis, waarbij de opgenomen voorziening kan vrijvallen, is
er per saldo sprake van een voordeel van ca. € 60.000,--. Tevens heeft er een aflossing plaatsgevonden
van de EDON lening, waarbij een suppletie van 3 jaar rente is ontvangen.
4. Nog te bestemmen NAM vergoedingen voor bevingschades
Bij de vaststelling van de ‘Budgetoverheveling’ heeft u besloten de van de NAM ontvangen middelen
voor herstel van bevingschade aan gemeentelijke gebouwen te betrekken bij de resultaatsbestemming. De
middelen worden in een bestemmingsreserve gestort ter dekking van nog uit te voeren herstelwerkzaamheden.
5. Vergoeding NAM project Wolddijk
Wij hebben voor de overname van een oude leiding van de NAM een vergoeding ontvangen van de
NAM. Deze inkomst was niet geraamd. Dit levert een voordeel op in deze rekening.
6. Huishoudelijke Hulp en Vervoer
Het aantal aanvragen in het kader van de huishoudelijke hulp en (collectief)vervoer zijn lager uitgevallen
dan verwacht. Dit heeft een positief effect op het rekeningresultaat.
7. WWB
Bij de voor- en najaarsnota zijn de uitgaven en inkomsten van de bijstandverlening op basis van de
ontwikkelingen bijgesteld. Desondanks zien we als gevolg van ontwikkelingen in deze rekening per saldo
een positieve afwijking van de ramingen. De inkomsten uit verhaal zijn hoger zijn dan begroot. Tevens is
de rijksvergoeding iets hoger uitgevallen dan bij de najaarsnota geraamd is. Aan de andere kant zijn
echter ook de uitgaven behoorlijk hoger uitgevallen dan begroot.
8. Huurinkomsten en onderhoud pand De Vlijt
De ontvangen huren voor gemeentelijke panden zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door het aangekochte pand aan de Vlijt. Deze wordt nu aan de bestaande
ondernemers verhuurd. Deze tijdelijke extra huurinkomst was nog niet begroot.
9. Reïntegratiemiddelen
De re-integratiemiddelen worden op begrotingsbasis budgettair neutraal geraamd. Bij de najaarsnota is
zowel de rijksvergoeding als de uitgavenraming omhoog bijgesteld. De kosten zijn echter iets minder
gestegen dan gedacht. De inkomsten in dit kader vallen iets hoger uit door de ontvangen bijdragen van het
COA.
10. Vergoeding NCG frictiekosten personeel
In het kader van gemeentelijke kosten in het gaswinningsdossier zijn de afgelopen jaren extra kosten
gemaakt. Ter compensatie van gemaakte kosten in de jaren 2014 en 2015 hebben wij een lumpsum
vergoeding gekregen van de NCG. Het restant van deze vergoeding hebben we in 2016 ontvangen.
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11. BTW afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing loopt in principe budgettair neutraal door de begroting. Immers, de heffing is
100% kostendekkend. Een eventueel verschil tussen de opbrengsten en de gemaakte kosten wordt
gemuteerd op de voorziening 'Egalisatie tarief afvalstoffenheffing'. Een bijzonder aspect hierin is echter
de BTW. De betaalde BTW wordt weliswaar gecompenseerd via het BTW compensatiefonds, maar
omdat dit fonds is gevuld met gemeentelijke middelen, mag de BTW meegenomen worden in de
berekening van de heffing. De BTW wordt derhalve ook onttrokken aan de voorziening, ter dekking van
de structurele bijdrage aan het BTW compensatiefonds. Een afwijking tussen de ‘begrote’ en
‘gerealiseerde’ BTW heeft daardoor effect op het resultaat. Doordat de kosten in dit jaar hoger zijn dan
begroot, is de BTW component ook hoger dan begroot. Dit levert per saldo een voordeel in de rekening
op van ca. € 42.000,--.
12. Algemene Uitkering
Na het opstellen van de najaarsnota is duidelijk geworden dat de bijdrage van het Rijk in de versterking
van de scholen, het zogenaamde scholenprogramma, via de algemene uitkering wordt uitgekeerd. Voor
2016 betekent dit een voordeel van bijna € 761.000,--. Daarnaast zijn in december 2016 een aantal
afrekeningen ontvangen voor eerdere jaren. In totaliteit resulteert dit in een voordelig verschil van
€ 800.000,--.
13. Leges omgevingsvergunningen
Door de verbouw van een zorginstelling vallen de leges in het kader van de omgevingsvergunningen
hoger uit dan geraamd.
14. Onvoorzien
De post ‘Onvoorzien’ is in 2016 niet gebruikt.
15. Openbare Verlichting
Er is een voordeel te zien op de activiteit Openbare Verlichting (OVL). Dit voordeel bestaat voor een deel
uit lagere energielasten en voor een ander deel uit lagere kosten voor onderhoud.
16. Energielasten Zwembad de Beemden
De energielasten voor het zwembad De Beemden zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit heeft onder
andere te maken met de nieuwe warmte-installatie van het zwembad.
17. Wmo hulpmiddelen en woningaanpassingen
De materiële verstrekkingen van hulpmiddelen en woningaanpassingen in het kader van de Wmo laten
een bescheiden voordeel ten opzichte van de begroting zien.
18. Informatierubriek Noorderkrant
Onder andere door een eerder doorgevoerde versobering van de informatierubriek in de Noorderkrant is
er een klein voordeel ontstaan.
19. Brim-subsidie toren Westerdijkshorn
Door een ontvangen Brim-subsidie voor de restauratie van de Toren aan de Westerdijkshorn is er een
voordeel ontstaan op het product ‘Monumenten’.
20. BTW rioolheffing
Net als bij de afvalstoffenheffing heeft alleen de BTW een mogelijk effect op het resultaat van de kosten
en baten van riolering en rioolheffing. Het effect van de BTW op riolering is in deze rekening omgekeerd
aan het beschreven effect bij de afvalstoffen, doordat de kosten en dus de betaalde BTW op dit onderdeel
lager zijn uitgevallen dan begroot.
21. Nog te betalen vakantiegeld 2016
Door de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) kunnen opgebouwde rechten zoals
vakantiegeld flexibel op verzoek van de medewerker worden uitbetaald.
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Als gevolg hiervan moeten de opgebouwde rechten over 2016 worden opgenomen als schuld op de
balans. Dit leidt in 2016 tot extra lasten, aangezien het opgebouwde vakantiegeld vanaf mei 2015 ook in
2016 is uitbetaald.
22. WSW
Door onder ander een bijdrage aan Iederz, die niet was begroot, is er een overschrijding te zien op het
onderdeel WSW.
23. Vorming voorziening grondexploitaties
Op basis van de actualisaties van de grondexploitaties die u onlangs heeft vastgesteld, zijn de
voorzieningen voor voorzienbare verliezen van de grondexploitaties verhoogd.
24. Minimabeleid
De verstrekkingen in het kader van het minimabeleid laten een kleine overschrijding zien.
25. Hogere kosten bezwaar en beroep WOZ
In het kader van de bevingsproblematiek zien we toename in het aantal bezwaren en beroepen. Dit leidt
tot hogere kosten.
26. Bestuurlijke samenwerking
Door nog af te rekenen kosten in het kader van de herindeling met de partnergemeenten is er een nadeel
ontstaan op de post 'Bestuurlijke Samenwerking'.
27. Vennootschapsbelasting
2016 is het eerste jaar dat gemeenten onder de vennootschapsbelastingplicht vallen. Zoals het zich nu laat
aanzien zijn we beperkt belastingplichtig voor het onderdeel grondexploitaties. Voor 2016 is een
voorlopige aangifte gedaan van € 10.000,--. Deze was nog niet in de ramingen verwerkt.
28. Overige verschillen
Dit is de optelsom van verschillende kleinere voor- en nadelen ten opzichte van de begroting.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de verschillen van de realisaties met de begroting
verwijzen wij u naar de verschillende programmaverantwoordingen in de jaarrekening.
Naast de reguliere jaarlijks terugkerende werkzaamheden zijn er ook activiteiten ontplooid en projecten
ontwikkeld die in het oog springen. Enkele belangrijke staan hieronder weergegeven:
- herindeling ‘Het Hogeland’;
- invoering Vennootschapsbelasting;
- elektronische overheid;
- bevingsproblematiek;
- versteviging/nieuwbouw scholen;
- voortgang in de ontwikkeling van het centrumplan/nieuwbouw Bederawalda;
- planvorming ontsluitingsweg;
- uitvoering decentralisaties (Wet werken naar vermogen, AWBZ en Jeugdzorg).;
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Wij stellen u voor:
1. het jaarverslag en de jaarrekening 2016 met een resultaat van € 2.620.637,-- vast te stellen;
2. het resultaat voor een bedrag van € 1.323.529,-- te bestemmen voor nog uit te voeren
werkzaamheden 2016;
3. het resultaat voor een bedrag van € 760.086,-- te bestemmen voor het scholenprogramma en
hiervoor een bestemmingsreserve te vormen;
4. het resultaat voor een bedrag van € 222.340,-- te bestemmen voor nog uit te voeren schadeherstel
gemeentelijke gebouwen als gevolg van bevingschade en hiervoor een bestemmingsreserve te
vormen;
5. het resterend resultaat van de punten 1, 2, 3 en 4 ad € 314.682,-- toe te voegen aan de (vrij
aanwendbare) algemene reserve.

Bedum, 27 juni 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. E. van Lente
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