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Programmarekening 2015
De programmarekening 2015 omvat het jaarverslag en de jaarrekening.
De gemeenteraad stelt deze stukken vast.
BESLISPUNTEN

1. De gemeenteraad de programmarekening 2015 ter vaststelling aan te bieden via bijgevoegd
raadsvoorstel en raadsbesluit.

BESLUIT

\
I

INLEIDING

De programmarekening 2015 is het sluitstuk van de Planning & Control cyclus 2015.
Het college legt hiermee verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. De
accountant heeft de jaarrekening 2015 gecontroleerd. Inmiddels is het concept rapport van
bevindingen ontvangen (exclusief sociaal domein). Het definitieve rapport verwachten wij in een later
stadium en zal u separaat worden aangeboden.
BEOOGD EFFECT

Door de gemeenteraad vastgestelde programmarekening 2015, waarmee het college verantwoording
heeft afgelegd over het gevoerde bestuur in dat jaar.
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1.1 Op grond van artikel197 Gemeentewet dient het college na afloop van het begrotingsjaar aan de
raad verantwoording af te leggen over het gevoerde bestuur
Met het aanbieden van de programmarekening 2015 aan de gemeenteraad voldoet uw college aan
dit artikel.
1.2. Op grond van artikel198 Gemeentewet dient de gemeenteraad de jaarrekening 2015 vast te
stellen.
De vaststelling van de programmarekening door de gemeenteraad staat gepland voor de
raadsvergadering van 30 juni 2016.
1.3. De gemeenteraad dient een bestemming te geven aan het rekeningresultaat.
In bijgevoegd raadsvoorstel doet uw college hiertoe een voorstel.
Tevens wordt de raad bij de vaststelling van de programmarekening 2015 voorgesteld een deel van
de egalisatiereserve zorg over te hevelen naar de egalisatiereserve participatie.

KANTTEKENINGEN

1.1. Onzekerheid omtrent tijdstip beschikbaar komen accountantsverklaring sociaal domein.
Het is op dit moment (mei 2016) nog niet duidelijk wanneer de controleverklaring van de accountant,
inclusief sociaal domein, in ons bezit is. Behandeling van de jaarrekening in de raad is voorzien op
30 juni 2016. Of vaststelling dan ook kan plaats vinden is afhankelijk van het al dan niet beschikbaar
zijn van de controleverklaring, inclusief sociaal domein, van de accountant.

FINANCIËN

Zie de voorliggende programmarekening 2015 en bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit.

VERVOLG

De rekeningcommissie is gepland op 21 juni 2016 en behandeling van de programmarekening 2015
in de raad is voorzien op 30 juni 2016.
De programmarekening is in te zien in de informatiehoek van het gemeentehuis en via de website
(www.raalte.nl). Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de programmarekening 2015 aan Gedeputeerde Staten
van de provincie Overijssel gezonden. (art. 200 Gemeentewet).

COMMUNICATIE

In het persgesprek op 14 juni aanstaande vindt toelichting plaats.
Tevens is een persbericht voorbereid.
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