Oplegnotitie Jaarstukken 2018
Registratiekenmerk 903573
Gemeentebladnr. 2019/40

Rol van de raad
De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd vanwege haar controlerende en kaderstellende bevoegdheid
Context van het raadsvoorstel
Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:
Voor 15 juli 2019 moeten de jaarstukken 2018 zijn vastgesteld.
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen Akkoord of niet akkoord gaan.
Financiële / personele / juridische gevolgen? Zie de jaarstukken 2018
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Zie de jaarstukken 2018.
Is er een tijdpad bijgevoegd?
N.v.t.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Ja, boekwerk jaarstukken.
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Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies
De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/40;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019, afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);
Besluit:
a. De jaarstukken 2018 vast te stellen
b. Het positieve rekeningresultaat van € 6.879.000,- via de 3e begrotingswijziging 2019 toe te voegen aan de reserves op
de volgende wijze:
- Een bedrag van € 3.038.000,- in een nieuw te vormen reserve Aardgasvrije wijken
- Een bedrag van € 3.841.000,- aan de Algemene reserve
c. De reserve minimumvariant op te heffen en het saldo ad € 1.050.000,- toevoegen aan de algemene reserve

3. Aanleiding
Jaarlijks stelt de raad op voorstel van het college de jaarstukken van het voorgaande boekjaar vast. Dit dient uiterlijk voor
15 juli te gebeuren.
De Jaarstukken bestaan uit:
- het jaarverslag (beleidsmatige verantwoording en de verklaring van de belangrijkste financiële afwijkingen)
- de jaarrekening (financiële verantwoording)
- de resultaatsbestemming
4. Probleemstelling
Financieel en beleidsmatig verantwoording afleggen over begrotingsjaar 2018
5. Doelen / beoogd resultaat
a. wat willen we bereiken?
Dat tijdig verantwoording wordt afgelegd aan de raad over het afgelopen boekjaar.
b. wat gaan we ervoor doen?
- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk?
Niet aan de orde
- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middelveld / bedrijfsleven bevorderen?
Niet aan de orde
c. hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
Zie tekst boekwerk.
6. Kaders
a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal)
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Artikel 197 Gemeentewet.
b. autonoom beleid / taken in medebewind?
Beide.
c. past het voorstel in de strategische visie?
Wettelijke verplichting.
d. relatie met programmabegroting?
Gehele programmabegroting.
7. Argumenten / overwegingen
- Het Jaarverslag
Het jaarverslag bevat de beleidsmatige verantwoording van het gevoerde beleid en de behaalde resultaten. Dit gebeurt per
programma en binnen het programma per cluster. Binnen de clusters wordt ook per taakveld een verklaring gegeven van
de belangrijkste financiële afwijkingen. En in het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de 8 paragrafen van de
begroting.
- De jaarrekening
De jaarrekening bevat de belangrijkste financiële informatie/verantwoording waaronder de balans met toelichting.
- De resultaatsbestemming
Het financieel resultaat over 2018 bedraagt € 6.879.000,-. Dit is 153.000 lager dan eerder aangegeven in de concept
jaarstukken 2018. Reden is dat ten opzichte van de concept jaarstukken, op verzoek van de accountant, nog drie
correctieboekingen zijn gedaan. Twee op het gebied van sociaal domein (later binnengekomen afrekeningen externe
partijen) en één boeking betrof het instellen van een voorziening op verzoek van de accountant.
Van het rekeningresultaat is een bedrag van € 3.038.000,- gelabeld ontvangen als voorschot van het rijk. Bestemd voor de
ontwikkeling van aardgasvrije wijken. We zijn daarom verplicht dit bedrag in een nieuw te vormen bestemmingsreserve
te storten.
Voorgesteld wordt om de rest van het resultaat te weten € 3.841.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.
- Vrijvallen reserve minimumvariant
Afgesproken met de raad is een aantal jaren geleden dat bij deze jaarrekening de 'eindafrekening' van de reserve
minimumvariant zou plaats vinden (zie paragraaf bedrijfsvoering van de jaarstukken). Het saldo van € 1.050.000,- kan
naar de algemene reserve en de reserve minimumvariant wordt opgeheven.
8. Advies
a. De jaarstukken 2018 vast te stellen
b. Het positieve rekeningresultaat van € 6.879.000,- via de 3e begrotingswijziging 2019 toe te voegen aan de reserves op
de volgende wijze:
- Een bedrag van € 3.038.000,- in een nieuw te vormen reserve Aardgasvrije wijken
- Een bedrag van € 3.841.000,- aan de Algemene reserve
c. De reserve minimumvariant op te heffen en het saldo ad € 1.050.000,- toevoegen aan de algemene reserve
9. Aanpak / uitvoering
a. financiële gevolgen en dekking
Via de 3e begrotingswijziging 2019 wordt het rekeningresultaat toegevoegd aan een aantal reserves.
b. risico's?
Geen.
c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie
N.v.t.
d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)
N.v.t.
e. communicatie intern en extern?
Via persbericht.
10. Bijlagen
- Jaarstukken 2018
Het college van burgemeester en wethouders,
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wnd. burgemeester.
secretaris.
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Raadsbesluit
Gemeenteblad nr.
: 2019/40
Afdeling
: Financiën en control
Registratiekenmerk : 903573

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/40;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019, afdeling Financiën en control
gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten / verordeningen / beleidsregels);
Besluit:
a. De jaarstukken 2018 vast te stellen
b. Het positieve rekeningresultaat van € 6.879.000,- via de 3e begrotingswijziging 2019 toe te voegen aan de reserves op de
volgende wijze:
- Een bedrag van € 3.038.000,- in een nieuw te vormen reserve Aardgasvrije wijken
- Een bedrag van € 3.841.000,- aan de Algemene reserve
c. De reserve minimumvariant op te heffen en het saldo ad € 1.050.000,- toevoegen aan de algemene reserve

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,
voorzitter.
griffier.
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