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Jaarrekening 2017

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
- tot het vaststellen van de jaarstukken 2017 inclusief de jaarrekening , het resultaat en
de resultaatbestemming betreffende de € 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
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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 € 1.850.000,- (V). Hiervan
is € 1.678.000,- (V) toe te schrijven aan de uitvoering van de 3D’s; nieuwe Wmo, jeugdhulp
en participatie en € 172.000,- (V) uit de overige bedrijfsvoering. Voor een overzicht van de
grootste verschillen verwijzen wij u naar de verantwoording per programmaonderdeel in het
jaarverslag.
Verder wordt voorgesteld om € 125.000,- aan in 2017 niet bestede gelden voor gehuisveste
statushouders beschikbaar te stellen in 2018.
Bijgaand treft u de definitieve jaarstukken 217 inclusief de goedkeurende verklaring van de
accountant.
1.1
Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij:
De jaarstukken en de bijbehorende begrotingswijziging vaststelt.
2
n.v.t.

KEUZERUIMTE

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
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten:
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
n.v.t.

Toelichting op het advies

3.2
n.v.t.
3.3
n.v.t.

Overwegingen van het college
Risico’s
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3.4
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 € 1.725.252,- wordt aan de algemene reserve toegevoegd.
3.5
n.v.t.
3.6
n.v.t.
3.7
n.v.t.
3.8
n.v.t.
3.9
n.v.t.

Inkoop
Juridische Zaken
Communicatie
Duurzaamheid
Veiligheid

4
UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
Behandeling in de raad van 10 juli.
5
n.v.t.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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