RAADSVERGADERING d.d. 11 juli 2019
Zaaknummer

Z-18-044148

Voorstelnummer

DOC-19-155875

Onderwerp

Jaarstukken 2018

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Dirk Kuipers

Afdelingshoofd(en)
Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 4 juni 2019;
gelet op artikel 198, lid 1 van de Gemeentewet;
overwegende dat we de Jaarstukken 2018 voor 15 juli aanbieden aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland;

besluit
1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen.
2. Het positieve rekeningresultaat van € 92.000,- als volgt te bestemmen:
a. € 231.000,- te onttrekken uit de reserve sociaal domein.
b. € 323.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 11 juli 2019.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Jaarstukken 2018.

Aanleiding
Na afloop van het begrotingsjaar stellen we de Jaarstukken op. Daarin legt het college
verantwoording af over het beleid. Ook geven we hierin aan welke middelen het college gebruikte
om dit beleid te realiseren.
Voor 15 juli aanstaande bieden we de Jaarstukken 2018 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie
Noord-Holland aan. Deze verplichting vloeit voort uit de Gemeentewet.

Voorstel
1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen.
2. Het positieve rekeningresultaat van € 92.000,- als volgt te bestemmen:
a. € 231.000,- te onttrekken uit de reserve sociaal domein.
b. € 323.000,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Beoogd resultaat
De raad stelt de Jaarstukken 2018 vast.

Argumenten
1.1 We leggen verantwoording af over het door ons gevoerde beleid in 2018.
In november 2017 stelde u de Programmabegroting 2018 vast. Daarbij gaf u aan welke
doelstellingen het college moest realiseren. En welke activiteiten hieraan bij moesten dragen.
Ook de middelen die we hiervoor beschikbaar hadden stelde u hierbij beschikbaar. In de
Lentenota 2018, Zomernota 2018 en Herfstnota 2018 stelde u de Programmabegroting bij.
In deze Jaarstukken leggen we verantwoording af over het beleid dat we voerden in 2018.
1.2 De accountant geeft een goedkeurende verklaring voor wat betreft de getrouwheid en een
verklaring met beperking voor wat betreft de rechtmatigheid.
De accountant geeft daarmee aan dat deze verantwoording een getrouw beeld geeft.
De grens van onrechtmatige aanbestedingen is overschreden. Dit leidt tot een beperkende
verklaring voor rechtmatigheid.
1.3 De Jaarstukken vormen hiermee een basis om ons beleid te controleren.
In deze Jaarstukken leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. U
controleert hiermee of we ons werk goed hebben gedaan.
2.1 Dit is conform ons beleid sociaal domein.
In de herfstnota heeft u € 800.000 beschikbaar gesteld ter dekking van het nadelig saldo. Dit
werd gedekt door een onttrekking uit de reserve sociaal domein. Het nadelig saldo valt
€ 231.000 hoger uit. Dit nadeel onttrekken we ook uit de reserve sociaal domein. We vervolgen
hiermee ons beleid met betrekking tot het sociaal domein.
2.2 Dit is conform ons beleid.
De resultaten tot en met de herfstnota zijn toegevoegd aan/onttrokken uit de algemene
reserve. Het uiteindelijke resultaat valt € 323.000 voordeliger uit en wordt ook toegevoegd aan
de algemene reserve. Het resultaat is inclusief € 92.000 winstneming vanuit de

Documentnummer:

DOC-19-155875

2 van 3

grondexploitatie. Binnen ons beleid zou dit worden toegevoegd aan de reserve
grondexploitatie, echter het niveau van deze reserve bevindt zich binnen de vastgestelde
waarden.

Kanttekeningen
Geen.

Financiën
We verwijzen u naar ons voorstel resultaatbestemming en de hiervoor genoemde argumenten onder
2.

Uitvoering/evaluatie
De auditcommissie bespreekt deze Jaarstukken op 11 juni aanstaande. Op 20 en 27 juni vindt de
oriënterende en meningsvormende behandeling plaats in de commissie. Op 11 juli stelt u de
Jaarstukken 2018 vast.

Communicatie
N.v.t.

Bijlagen
Jaarstukken 2018 (DOC-19-157561)
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