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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Jaarrekening 2019 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

• tot het vaststellen van de jaarstukken 2019 
• het resultaat als volgt te bestemmen, € 241.000,- klimaatgelden vanuit de 

decembercirculaire 2019 toe te voegen aan de reserve energietransitie, € 100.000,- 
budget taskforce wonen opnieuw beschikbaar te stellen in 2022 en het restant van 
het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. 

• de bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 30 juni 2020 
Zaaknummer : BB20.00234 
Voorstelnummer : RAAD200071 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 18 juni 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Control en Advies 
Opsteller(s) : Jan Belleman 
Telefoonnummer : 088 909 7628 
Bijlagen:  : - Jaarstukken 2018, begrotingswijziging 13 

resultaatbestemming jaarrekening 2019. 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Jaarlijks legt ons 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 2019 sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 964.000,- (V) dit is 
€ 1.044.000,- hoger dan het begrotingssaldo zoals dat was voorafgaand aan het opstellen 
van de jaarrekening 2019 namelijk € 80.000,- nadelig. Voor een overzicht van de grootste 
verschillen verwijzen wij u naar de inleiding en de verantwoording per programmaonderdeel 
in de jaarstukken. 
 
KEUZERUIMTE 
n.v.t. 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
n.v.t. 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
n.v.t. 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
n.v.t. 
RISICO’S  
n.v.t. 
FINANCIËN  
Voorgesteld wordt het jaarrekeningresultaat als volgt te bestemmen. 
Resultaatbestemming jaarrekening 2019  
Decembercirculaire  
Klimaatmiddelen Transitievisie warmte (DU) 202.000,00 
Klimaatmiddelen wijkaanpak (DU) 10.000,00 
Klimaatmiddelen energieloketten (DU) 29.000,00 
Totaal klimaat 241.000,00 
Taskforce wonen € 100.000,- 2019 t/m 2021  
Bedrag 2019 doorschuiven naar 2022 100.000,00 
Totaal resultaatbestemming 341.000,00 

  
Resultaat 2019 964.000,00 
Resultaatbestemming klimaat en taskforce wonen 341.000,00 
Naar algemene reserve 623.000,00 
saldo 0,00 

 
De middelen voor klimaat van € 241.000,- zijn in de decembercirculaire toegekend en 
worden gestort in de reserve energietransitie, het bedrag voor de taskforce wonen dat over 
2019 niet is uitgegeven van € 100.000,- omdat de werving niet is gelukt, wordt via storting in 
en uitname uit de algemene reserve, doorgeschoven naar 2022 op grootboeknr. 6810000 / 
435100. 
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COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Technische vragensessie 11 juni  
Auditcommissie 17 juni 
Raadscommissie op 18 juni  
Raad 30 juni 
 
BIJLAGEN 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
n.v.t 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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