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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Jaarrekening 2020
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. De jaarstukken 2020, met daarbinnen de onderdelen het jaarverslag 2020 en de
jaarrekening 2020, vast te stellen.
Met betrekking tot de jaarstukken:
 kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2020;
 kennis te nemen en in te stemmen met gemelde afwijkingen t.o.v. de begroting
2020 na wijzigingen
 in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de rekening
2020 vóór resultaatbestemming ad € 1.069.871;
 in te stemmen met het positief saldo van de baten en lasten van de rekening
2020 na resultaatbestemming ad € 914.105;
 in te stemmen om het positief jaarrekeningsaldo in te brengen in de
perspectiefnota 2021.
Met betrekking tot de grondexploitaties (MPG):
 De verliesvoorziening Westerhout Zuid met € 7.687 te verlagen en dit voordeel in
de exploitatie van 2020 vrij te laten vallen;
 De verliesvoorziening Tabaksveld met € 142.724 te verlagen en dit voordeel in de
exploitatie 2020 vrij te laten vallen;
 De verliesvoorziening Deest Zuid met € 53.829 te verhogen en dit nadeel te
onttrekken aan de reserve grondbedrijf;
 De verliesvoorziening Pas Afferden met € 47.924 te verlagen en dit voordeel te
storten in de reserve grondbedrijf;
 De verliesvoorziening Smid Druten volledig vrij te laten vallen en dit voordeel van
€ 132.045 ten gunste te laten komen van de exploitatie 2020;
 Omdat bovenstaande reeds als zodanig in de jaarrekening is verwerkt, heeft dit
geen invloed op het resultaat.

Aanleiding
Het college biedt de gemeenteraad de jaarstukken over 2020 aan, bestaande uit het
jaarverslag en de jaarrekening. In de jaarstukken over 2020 legt het college
eindverantwoording af aan de gemeenteraad over het (uit)gevoerde beleid en beheer
met de daarbij behorende financiële gegevens over dat jaar. Bij de vaststelling van de
programmabegroting 2020 gaf de gemeenteraad aan het college de opdracht het daarin
vastgelegde beleid uit te voeren. Naast de perspectiefnota en najaarsnota is de raad via
tussentijdse rapportages en informatienota’s in het verdere verloop van 2020
geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen van de begroting 2020 en de
verwachte ontwikkelingen.
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Wat is het financiële resultaat?
De jaarrekening 2020 van de gemeente Druten presenteert een voordelig resultaat van
€ 914.105. Een gedeelte van het positieve resultaat is in 2021 nog benodigd om diverse
projecten af te ronden. In februari heeft uw raad ingestemd met overheveling van
incidentele restantbudgetten van 2020 naar 2021, waarbij inzichtelijk is gemaakt welke
budgetten nog benodigd zijn.
Weerstandsvermogen en kengetallen
Voor 2020 zijn de risico’s van de gemeente Druten weer geactualiseerd. Een overzicht
van de belangrijkste risico’s is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing. Dit jaar is opnieuw gebleken dat we uitstekend in staat zijn om risico’s
financieel op te vangen.
Accountantscontrole
De resultaten van de accountantscontrole (Accountantsverslag, controleverklaring en de
gewaarmerkte jaarstukken) worden apart toegezonden aan de raadsleden.
Jaarstukken 2020
De jaarstukken 2020 worden hierbij aan de raad aangeboden, waarbij de verantwoording
op een zo overzichtelijk mogelijke wijze is gepresenteerd. Tevens worden de jaarstukken
(publiekelijk) ter inzage gelegd.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
Een door de gemeenteraad vastgestelde versie van de jaarstukken 2020.
Argumenten
Volgens artikel 198 lid 1 van de gemeentewet dient de raad de jaarrekening en het
jaarverslag vast te stellen in het jaar volgend op het begrotingsjaar.
Het is verplicht dat de gemeenteraad de jaarstukken 2020 vaststelt vóór 15 juli 2021.
Tegenargumenten en risico’s
n.v.t.
Financiële gevolgen
n.v.t.
Uitvoering of Vervolgstappen
Na vaststelling door de gemeenteraad zullen de vastgestelde jaarstukken vóór 15 juli
2020 naar de toezichthouder (provincie) gezonden worden.
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