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Voorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2019.
De gemeenteraad is volgens artikel 198 van de
Gemeentewet verplicht de jaarstukken vast te stellen

Voorgesteld besluit:

1.
2.

Akkoord te gaan met de jaarstukken 2OL9;

In te stemmen om het negatieve jaarrekeningresultaat van € 57.881 te
onttrekken aan de reserve Vrij Besteedbaar.
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Onderwerp
Voorstel tot vaststellen van de jaarstukken 2019

Voorstel

1.

Akkoord te gaan met de jaarstukken 2079;

2.

In te stemmen om het negatieve jaarrekeningresultaat van € 57.881 te
onttrekken aan de reserve Vrij Besteedbaar,

Inleiding
De begroting 2019 is vastgesteld in de raadsvergadering van 6 november 2018. In 2019
is door middel van negen tussentijdse rapportages (Turap's), de begroting aangepast en
tussentijds verantwoording afgelegd. De Jaarstukken 2019 vormen het laatste onderdeel
van de P&C cyclus van 2019 en hierin wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde
beleid in 2019.

Beoogd resultaat
Verantwoording afleggen over het gevoerde gemeentelijke beleid, de financiële
consequenties van de uitvoering van dit beleid en de financiële positie van de gemeente
Waalre aan het einde van het boekjaar 2019. Daarnaast het resultaat van het boekjaar
2019 bestemmen.

Argumenten

1.

2.

De gemeenteraad is verplicht de jaarstukken vast te stellen.
Het niet vaststellen van de jaarstukken leidt tot een mogelijke vertraging in de
aanlevering en daarmee risico op het niet behalen van de finale datum van 15 juli
2O2O aan Gedeputeerde Staten.
De reserve Vrij Besteedbaar wordt verlaagd met het resultaat
Het resultaat kan onttrokken worden aan de reserve Vrij Besteedbaar. De
financiële weerbaarheid van de gemeente Waalre wordt licht verlaagd.

Kanttekeningen
N.v.t.

Kosten en dekking
Het negatieve resultaat van € 57.881 over 2019 kan onttrokken worden aan de reserve
Vrij Besteedbaar. De financiële weerbaarheid van de gemeente Waalre wordt hierdoor
licht verlaagd.
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Duurzaamheid
N.v.t.

Burgerparticipatie
N.v.t.

Inclusieve samenleving
N.v.t.

Communicatie
De jaarstukken 2019 zijn digitaal via het internet voor de burger beschikbaar.
Op grond van artikel 200 in de Gemeentewet, dient de vastgestelde jaarrekening binnen
twee weken na vaststelling en in ieder geval vóór 15 juli 2020 aangeboden te worden
aan Gedeputeerde Staten.

Kernboodschap
Gemeente Waalre sluit 2019 met een klein negatief resultaat

Vervolgprocedure en planning
25 mei 2020
4 iuni 2O20
4 juni 2O2O
23 iuni 2O2O
7 iuli 2O2O
15 juli 2020

Aanbieden van de beschikbare stukken aan de Gemeenteraad
Audit commissie met de accountant
Ambtelijk technisch vragenuurtje voor raadsleden en fractieverteqenwoordiqers m.b.t. de jaarstukken
Jaarstu kken oordeelsvorming
Jaa rstukken beslu itvormi nq
Uiterste datum indieninq iaarstukken bii de provincie

Bijlagen onderdeel van het voorstel
De jaarstukken 2019 zijn digitaal aan u beschikbaar gesteld. Het verslag van bevindingen

wordt zo spoedig mogelijk digitaal beschikbaar gesteld.

Bijlagen ter informatie
N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

secretaris,
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