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Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en het
jaarverslag 2016 Gemeente Boxmeer

Document (RIS)
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Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie verwacht dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 7 juni om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 21 juni 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.
Daarnaast zal op 8 juni 2017 een aparte (informatieve)
werkbijeenkomst worden gehouden waar een (ambtelijke)
toelichting zal worden verstrekt over met name de financiële
achtergronden van dit voorstel, waarbij eveneens de mogelijkheid
bestaat mondeling vragen in te brengen en antwoorden te
verkrijgen.

Toelichting

De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2016 ligt
voor. Hierin legt het college verantwoording af voor het gevoerde
bestuur in het afgelopen jaar. De jaarrekening dient door de raad
te worden vastgesteld (zie hierna onder bijzonderheden).

Bijzonderheden

De jaarrekening en het jaarverslag volgen nog de opzet zoals
deze bij de begroting 2016 is gehanteerd.
Het college verantwoordt hierin hoe met de door de raad
verstrekte budgetten is omgegaan en hoe de verschillende
programma’s zijn uitgevoerd.
De accountant heeft zijn controle inmiddels verricht en over zijn
bevindingen gerapporteerd. Hierover heeft op 23 juni 2017 een
gesprek met de Auditcommissie plaatsgevonden. De
Auditcommissie rapporteert daarover aan de raad. De verklaring
van de accountant wordt nog bij de stukken gevoegd.

Resultaat eerder
overleg of inspraak
Portefeuillehouder Bij de behandeling van dit agendapunt zijn wethouder Verstraaten
en de overige collegeleden uitgenodigd.
Bijbehorende
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Raadsvoorstel d.d. 23 mei 2017
Raadsbesluit (concept)
Jaarstukken (verslag en rekening) 2016 Gemeente Boxmeer
Bijlagenboek Jaarstukken 2016 Gemeente Boxmeer
Rapportage Auditcommissie d.d. 23 mei 2017
Controleverklaring Deloitte accountant bij de jaarrekening
2016
7. Accountantsverslag Deloitte bij de jaarrekening 2016

