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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Jaarrekening 2017 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

- tot het vaststellen van de jaarstukken 2017 inclusief de jaarrekening, het resultaat en 
de resultaatbestemming betreffende € 125.000,- aan participatiebudget inburgering 
2018 en het restant toe te voegen aan de algemene reserve; 

- de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 10 juli 2018 
Zaaknummer : BB18.00283 
Voorstelnummer : RAAD180102 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 21 juni 2018 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Control & Advies 
Opsteller(s) : Jan Belleman 
Telefoonnummer : 088 909 7628 
Bijlagen:  : Jaarstukken 2017 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 
Jaarlijks legt uw college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer. De 
grondslag daarvoor is de Gemeentewet. De raad stelt de jaarstukken vast. In het jaarverslag 
wordt melding gemaakt van de belangrijkste beleidsinhoudelijke resultaten en effecten per 
programma. 
 
De Rekening 2017 sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 1.856.000,- (V). Hiervan 
is € 1.683.000,- (V) toe te schrijven aan de uitvoering van de 3D’s; nieuwe Wmo, jeugdhulp 
en participatie en € 173.000,- (V) uit de overige bedrijfsvoering. Voor een overzicht van de 
grootste verschillen verwijzen wij u naar de verantwoording per programmaonderdeel in het 
jaarverslag. 
 
Het college biedt de raad nu een jaarrekening exclusief accountantsverklaring aan. 
In het jaarverslag waarin per programmaonderdeel de financiële afwijkingen zijn vermeld zijn  
de laatst bekende cijfers gebruikt. 
De tabellen in de jaarrekening zijn niet conform de laatst bekende cijfers. Na afloop van de 
accountantscontrole worden de tabellen in de jaarrekening zo spoedig mogelijk 
geactualiseerd en wordt via een erratum de definitieve versie inclusief accountantsverklaring 
aan de raad toezonden. 
 
De jaarrekening wordt op dit moment nog verder door de accountant beoordeeld en het 
sociaal domein is nog bezig met de afrekeningen met de zorgaanbieders. 
Het is onduidelijk of onze accountant een goedkeurende, oordeelonthouding of een 
afkeurende verklaring af gaat geven.  
 
Dit betekent dat er nu nog geen oordeel is van de accountant over de rechtmatigheid en 
getrouwheid van de cijfers zoals ze zijn verwerkt in de jaarrekening. Wel zijn in het 
jaarverslag de meest recente cijfers opgenomen echter zonder dat de accountant over deze 
cijfers een akkoord heeft gegeven. Er kunnen, naar aanleiding van de accountantscontrole, 
nog wijzigingen komen. 
 
De aanlevering van de jaarrekening aan college en raad loopt volgens de oorspronkelijke 
planning. Dit met de opmerking dat de jaarrekening nog een concept is en zonder 
accountantsverklaring, de definitieve jaarrekening inclusief accountantsverklaring wordt 
z.s.m. via een erratum aangeleverd nadat de accountant haar rapport heeft afgegeven. 
 

De planning voor de jaarrekening is als volgt 
Commissie van Onderzoek        6 juni 
Voorlichtingsavond/technische behandeling     14 juni 
Algemene raadscommissie        21 juni 
Raadsvergadering         10 juli 
 

1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 
De jaarstukken en de bijbehorende begrotingswijziging vaststelt. 
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2 KEUZERUIMTE 
n.v.t. 
 
2.1 Beleidskaders 
n.v.t. 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
Financieel gezonde gemeente. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
n.v.t. 
 
3 ADVIES 
3.1 Toelichting op het advies 
n.v.t. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
n.v.t. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
n.v.t. 
 
Participatie, samenspel 
n.v.t. 
 
3.4 Risico’s 
n.v.t. 
 
3.5 Financiën 
Voor de in 2017 gehuisveste nieuwkomers (statushouders) is extra geld beschikbaar gesteld 
in de algemene uitkering van 2017. Hiervan is € 125.000,- niet besteed in 2017. Omdat de 
kosten doorlopen in 2018 wordt voorgesteld dit bedrag via resultaatbestemming beschikbaar 
te stellen in 2018 naar Participatiebudget inburgering 6640100/438000. 
Het overige resultaat ad € 1.731.000,- wordt aan de algemene reserve toegevoegd. 
 
3.6 Inkoop 
n.v.t. 
 
3.7 Juridische Zaken 
n.v.t. 
 
3.8 Communicatie 
n.v.t 
 
3.9 Duurzaamheid 
n.v.t. 
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3.10 Veiligheid 
n.v.t. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Commissie van Onderzoek        6 juni 
Voorlichtingsavond/technische behandeling     14 juni 
Algemene raadscommissie        21 juni 
Raadsvergadering             10 juli 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
n.v.t. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


