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Bijlagen

1.Jaarstukken 2016
2 Bijlagenboek jaarrekening 2016
3.Vertrouwelijke risicoparagraaf en risico-matrix
4.Accountantsverslag PWC 2016 .

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2016.
2. De jaarstukken 2016 vast te stellen
3. Het saldo van de rekening 2016 ad € 7.824.000 als resultaat op de balans te verwerken en
toe te voegen aan de algemene concernreserve
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De jaarstukken 2016 omvatten de jaarrekening en het jaarverslag. Het is het laatste jaar dat deze in de
huidige vorm worden gepresenteerd. In het kader van het project “versterken sturend vermogen”
worden volgend jaar de jaarstukken conform de opzet van de begroting 2017 vorm gegeven en zal ook
dit onderdeel van de beleidscyclus worden gedigitaliseerd.
Ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de jaarrekening hebben wij u in mei jl. de jaarstukken
2016 en het voorlopig accountantsverslag toegestuurd. Inmiddels heeft de accountant de volledige
controle op de jaarstukken kunnen uitvoeren en ontvangt u bijgaand het aangepaste
accountantsverslag. Het verslag is nog als concept aangemerkt, maar zal niet meer wijzigen. Het
definitieve verslag wordt afgegeven (naar verwachting maandag) als alle samenhangende formaliteiten
zijn afgewikkeld. Zie hiervoor de afzonderlijk bijgevoegde brief van PWC accountants.
Beoogd effect
Vaststelling jaarverslag/-rekening door de raad.
Argumenten
1.1 Kennis te nemen van het aangepaste / definitieve accountantsverslag 2016.
Zoals PWC accountants tijdens de debatronde over de jaarstukken op 19 juni heeft aangegeven wordt
een verklaring met beperking afgegeven voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. De
beperking is volledig toe te schrijven aan de PGB-bestedingen die door de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) wordt uitgevoerd. Doordat Zwolle centrumgemeente is voor beschermd wonen drukt er een
groot deel van de PGB-beschermd wonen op de rekening van de gemeenten en worden de
tolerantiegrenzen overschreden.
2.1 Vaststelling van de jaarstukken
Op grond van de gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast en zendt die voor 15 juli
aan de Gedeputeerde Staten.
3.1 Resultaat jaarrekening 2016.
Het positief saldo van de jaarrekening 2016 bedraagt € 7,8 mln. en is in de balans verwerkt.
Voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de algemene concernreserve. Het voordeel is met
name ontstaan door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, verkoop van aandelen
Enexis, bouwleges en lagere kosten voor de onderwijshuisvesting. .
Na het versturen van de jaarstukken (in mei jl.) op basis van voorlopige uitkomsten (sociaal domein)
zijn de controles op de productieverklaringen van de zorgaanbieders verder uitgevoerd en resulteren in
een aanvullend voordeel € 1,1 mln. Het voordeel is nagenoeg geheel toe te schrijven aan het
onderdeel beschermd wonen. De werkelijke productiecijfers van de zorgaanbieders, gecontroleerd
door hun eigen accountants, vallen lager uit dan eerder door de zorgaanbieders is opgegeven. Het
voordeel op beschermd wonen wordt conform eerdere afspraken toegevoegd aan de reserve
beschermd wonen. De verwerking van deze aanvullende resultaten nemen wij mee in de tweede
beleidsrapportage (Berap) van 2017.
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Openbaarheid
Openbaar
Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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Jaargang
Kenmerk

33872

Onderwerp

Jaarstukken 2016

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 09-05-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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