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Samenvatting:
Als gevolg van de perikelen in het sociaal domein is de controleverklaring over het boekjaar 2015
later afgegeven dan gewenst. Over het boekjaar 2015 geldt een oordeel met beperking.
Hieraan ten grondslag liggen de onzekerheden die verband houden met de afkeurende verklaring
bij de verantwoording PGB (SVB), onzekerheid vanuit de verantwoording Den Bosch inzake
Jeugd en onzekerheid vanuit verantwoording Oss inzake Wmo.
Voorgesteld besluit:
Kennis nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring en de jaarrekening 2015 vast
te stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Het college legt verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid in 2015. De
programmarekening 2015 sluit met een positief saldo van € 461.000. Hierin zijn de stortingen en
onttrekkingen van de reserves verwerkt. In het jaarverslag staan de belangrijkste ontwikkelingen
vermeld.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In de raadsvergadering van 7 juli 2016 heeft u reeds een besluit genomen inzake de jaarrekening
2015 met het voorbehoud dat er een goedkeurende accountantsverklaring zou volgen.
Nu er een accountantsverklaring met beperking is afgegeven wordt de jaarrekening 2015 opnieuw
aangeboden ter besluitvorming.
Beoogd resultaat:
Middels het jaarverslag en de jaarrekening 2015 wordt door het college verantwoording afgelegd
aan de raad over het gevoerde beleid.
Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen de jaarrekening 2015 niet vast te stellen.

Z/029902 AB/019997

Argumenten:
Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening van de gemeente Boekel een getrouw
beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de
activa en passiva per 31 december 2015.
Tevens is de accountant van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties over 2015, in alle van materieel belang zijnde aspecten, rechtmatig tot
stand zijn gekomen.
Uitgezonderd zijn de mogelijke effecten van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf
onderbouwing (controleverklaring) van het oordeel met beperking.
Financiële gevolgen en dekking:
U heeft in de raadsvergadering van 7 juli 2016 reeds besloten het positief rekeningresultaat van
€ 461.000 te storten in de algemene reserve.
Communicatie:
Enkele weken voor de behandeling in de Raad volgt er een openbare bekendmaking. Hetgeen
overigens wettelijk verplicht is.
Uitvoering en evaluatie:
Het college zal de vastgestelde jaarrekening 2015 direct na besluitvorming aan gedeputeerde
staten zenden.
Voorstel:
Kennis nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring en de jaarrekening 2015 vast
te stellen.
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