
 
 
Agendapunt : 5. 
Voorstelnummer : 05-31 
Raadsvergadering : 25 mei 2010 
Naam opsteller : Marcel Ursem 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Vaststellen jaarrekening en jaarstukken 2009 en bestemmen voordelig resultaat  
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt: 
 

Het vaststellen van de jaarstukken volgens bijgevoegd raadsbesluit.  
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Jaarlijks legt ons college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer. De grond-
slag daartoe is de Gemeentewet. Door uw raad wordt voor het kalenderjaar 2009 daartoe 
de jaarstukken 2009 vastgesteld. Daarnaast wordt in het jaarverslag melding gemaakt van 
de belangrijkste beleidsinhoudelijke resultaten en effecten per programma. 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Een binnen de wettelijke termijnen vastgestelde jaarrekening 2009. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
⌧ raadsbevoegdheid 

• Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden, ontlast de vaststelling van 
de jaarrekening de leden van ons college ten aanzien van het daarin verantwoorde 
financieel beheer (indemniteitsbesluit); 

• Indien uw raad tot het oordeel komt dat baten, lasten en daarmee overeenstemmen-
de balansmutaties die in de jaarrekening zijn opgenomen niet rechtmatig tot stand 
zijn gekomen, wordt dit standpunt terstond ter kennis gebracht van ons college met 
vermelding van de gerezen bedenkingen; 

• Ons college zendt uw raad binnen twee maanden na ontvangst van het standpunt 
een voorstel voor een indemniteitsbesluit, vergezeld van een reactie op de bij de 
raad gerezen bedenkingen; 

• Indien ons college een voorstel voor een indemniteitsbesluit heeft gedaan, stelt uw 
raad de jaarrekening niet vast dan nadat hij heeft besloten over het voorstel; 

• Ons college heeft het nut en noodzaak van de reserves en voorzieningen beoor-
deelt. 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Uw gemeenteraad stelt de jaarrekening vast. In de jaarrekening wordt door ons college ver-
antwoording afgelegd over de uitvoering van de programma’s in het jaar 2009 in vergelijking 
met de programmabegroting 2009 en de bijstellingen daarop in de tussentijdse rapportages 
en andere raadsbesluiten. 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Behandelingstraject jaarstukken 2009: 
• 20 april mondelinge vragensessie 
• 21 april 1e behandeling Commissie van Onderzoek 
• 11 mei  bespreken jaarstukken 2009 in algemene raadscommissie 
• 19 mei 2e behandeling Commissie van Onderzoek 
• 25 mei  behandeling jaarstukken 2009 door de raad 
• vóór 15 juli toezending van de jaarstukken 2009 en bijbehorende begrotingswijziging 

naar Gedeputeerde Staten 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met een positief besluit wordt de jaarrekening 2009 vastgesteld en wordt een bestemming 
gegeven aan het voordelig rekeningsaldo van € 765.887. 
 
De volgende bestemmingen worden door ons college voorgesteld: 
 
1 Bestemmingsreserve Wijkgericht werken € 62.000
 Op het budget wijkgericht werken is in 2009 € 62.000 niet uitgegeven 

door vertraging in de geplande activiteiten. Een motie van uw raad is 
uitgewerkt en in de raadsvergadering van 30 maart 2010 heeft u  
ingestemd met het instellen van de bestemmingsreserve wijkgericht 
werken. Wij verzoeken uw raad het restant van 2009 van € 62.000 via 
de resultaatbestemming te storten in deze reserve om zo alsnog tot  
uitvoering in 2010 over te kunnen gaan. 
   

2 Aankoop percelen rondom Heilooër Zeeweg € 251.650
 In het raadsbesluit van 27 oktober 2009 is dit budget beschikbaar  

gesteld voor de aankoop percelen rondom Heilooër Zeeweg ten  
behoeve van de uitvoering afspraken gemaakt in de 3e module  
Landinrichting. Door diverse externe oorzaken heeft de overdracht niet 
plaatsgevonden in 2009 maar gaat deze plaatsvinden in 2010. 
   

3 Toevoeging aan de Algemene reserve  € 452.237
 Ons college stelt voor om het restant van het voordelig saldo toe te 

voegen aan de Algemene reserve, ter verbetering van het  
weerstandsvermogen. 
 

 

 
 Totaal € 765.887
 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Uw raad moet de jaarstukken goedkeuren vóórdat deze stukken worden opgestuurd naar 
Gedeputeerde Staten.  
Dit dient vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar plaats te vinden. 
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Bijlagen: 
Bijlage 1  Jaarstukken 2009( in uw bezit) 
Bijlage 2  Verslag van bevindingen voor de Raad van Ernst & Young Accountants 
Bijlage 3  Memo college aan Raad inzake reactie op de aanbevelingen van de accountant 
   bij de controle van de jaarrekening 2009 
Bijlage 4  Begrotingswijziging ‘Bestemming resultaat jaarrekening 2009’ 
 
 
Bergen, 13 april 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


