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Voorstel: Beslisnota Jaarstukken 2017
Bijlage: 1. Bijlagenboek Jaarstukken 2017
Bijlage: 2. Vertrouwelijke risicoparagraaf
Bijlage: 3. Vertrouwelijke risicomatrix
Bijlage: 4. Accountantsverslag jaarstukken 2017

Voorgesteld besluit raad
De raad wordt voorgesteld om:
1. De Jaarstukken 2017 inclusief de accountantsverklaring vast te stellen.
2. Het saldo van de rekening 2017 à € 3.681.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
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Beslisnota voor de raad
Datum

29 mei 2018

Openbaar
Onderwerp
Versienummer

Jaarstukken 2017
-

Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

K. Sloots
Gerdien van der Zanden
Concernstaf
(038) 498 2255
G.van.der.Zanden@zwolle.nl

Financiële gevolgen
Betreft doel
Begroting wijzigen
Dekking ten laste van

9.3.2 We ondersteunen het bestuurlijk proces
Ja
Diverse posten

Bijlagen

1. Bijlagenboek Jaarstukken 2017
2. Vertrouwelijke risicoparagraaf
3. Vertrouwelijke risicomatrix
4. Accountantsverslag PwC over de Jaarstukken 2017 (volgt uiterlijk 15 juni).

De raad wordt voorgesteld om:
1. De Jaarstukken 2017 inclusief de accountantsverklaring vast te stellen.
2. Het saldo van de rekening 2017 à € 3.681.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
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29 mei 2018

Toelichting op het voorstel
Inleiding
Met de Jaarstukken 2017 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de
realisatie van de Begroting 2017. De Jaarstukken 2017 omvatten het Jaarverslag en de Jaarrekening.
De Jaarstukken 2017 maken onderdeel uit van de digitale beleidscyclus van de gemeente Zwolle en
zijn vanaf 8 juni te benaderen via de website http://zwolle.jaarverslag-2017.nl/
Beoogd effect
Door de Raad vastgestelde Jaarstukken 2017.
Argumenten
1.1
Op grond van de gemeentewet is het vaststellen van de Jaarstukken voorbehouden aan de Raad. De
vastgestelde Jaarstukken 2017 moeten uiterlijk 15 juli 2018 zijn toegestuurd aan Gedeputeerde Staten
van Overijssel.
1.2
De accountant, PwC, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de Jaarstukken 2017. Dit
betekent dat zij van oordeel zijn dat de Jaarstukken een getrouw beeld geven van de grootte en
samenstelling van de activa & passiva en de baten & lasten per 31 december 2017. Ook geeft deze
verklaring aan dat de Jaarstukken rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de
begroting en met relevante wet- en regelgeving, waaronder de gemeentelijke verordeningen.
Het accountantsverslag van PwC komt rond 15 juni 2018 beschikbaar.
1.3
Als onderdeel van het project ‘versterken sturend vermogen beleidscyclus’ is de website van de
Jaarstukken 2017 de laatste die voor de eerste keer in de zelfde Zwolse digitale vormgeving wordt
gepresenteerd. De Jaarstukken zijn een spiegel van de website van de Begroting. De Begroting 2017
was de eerste begroting met tien begrotingsprogramma’s en de opbouw conform de structuur van
ambitie, doel, criteria. Wat de Begroting en de Jaarstukken 2017 nog niet bevatten is een
begrotingbrede indicatorenset; deze is met ingang van de Begroting 2018 gepresenteerd en kan dus
voor de eerste keer gebruikt worden bij de Jaarstukken 2018.
Risico’s
Zie paragraaf ‘weerstandsvermogen en risico’s’ en de bijgevoegde vertrouwelijke risicoparagraaf.
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Financiën
Het positieve saldo van de Jaarrekening is € 3.681.000. Dit is het resultaat na verrekening van de
toegestane reservemutaties. Zo is onder andere het nadelig resultaat op de sociaal domein onderdelen
van ruim € 5 miljoen conform afspraak verrekend met de risicoreserve sociaal domein. Evenzo is het
voordelig resultaat van de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2018 van circa € 17 miljoen direct
verrekend met de algemene reserve (zie het raadsvoorstel MPV 2018).
Het voordelig resultaat is vooral ontstaan door hogere opbrengst bij de bouwleges, lagere
onderhoudslasten bij de verhuurde panden, de vrijval van de middelen uit de post onvoorziene
uitgaven en een bijstelling van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Voorgesteld wordt het
voordelig resultaat van de jaarrekening toe te voegen aan de algemene concernreserve.
Openbaarheid
Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang

2018

Kenmerk

45003

Onderwerp

Jaarstukken 2017

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2018,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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