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Jaarstukken 2016
bijlagenboek jaarrekening 2016
vertrouwelijke risicoparagraaf en risico-matrix
(voorlopig) accountantsverslag PWC 2016 .

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1.De jaarstukken inclusief accountantsverklaring vast te tellen
2.Het saldo van de rekening 2016 van € 7.824.000 als resultaat op de balans te verwerken
3.Het rekening resultaat toe te voegen aan de algemene concernreserve
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
De jaarstukken 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.
U ontvangt dd. begin mei nog niet de definitieve jaarstukken en –accountantsverklaring. Net als vorig
jaar beschikten wij niet op tijd over verantwoording informatie met controle verklaring vanuit het SVB
en enige andere zorgaanbieders. Conform planning verwachten wij de definitieve versies toe te sturen
voor de besluitvorming op 3 juli.
Beoogd effect
Door de raad vastgesteld(e) jaarverslag/-rekening
Argumenten
1. Vaststelling van de jaarstukken
Op grond van de gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast en zendt die
voor 15 juli aan gedeputeerde staten.
2 en 3. saldo jaarrekening
Het positief saldo van de jaarrekening van € 7.8 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door
een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, de opbrengst van de verkoop van de
Enexisaandelen en bouwleges en een lagere kosten in 2016 voor de onderwijshuisvesting.
Voorgesteld wordt om het resultaat in de balans te verwerken en toe te voegen aan de
algemene reserve.
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