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Gevraagde beslissing(en)
1.

de herziene grondexploitaties vast te stellen;

2.

het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2016 vast te stellen op € 1.716.165,57;

3.

het resultaat van de grondexploitaties van € 445.000,- toe te voegen aan de Reserve Bouwgrondexploitatie;

4.

in te stemmen met de overheveling van de incidenteel ondersteunende en intensiverende activiteiten
bestaand beleid van totaal € 210.000,- naar het begrotingsjaar 2017;

5.

in te stemmen om het restant van het positieve resultaat van € 1.061.165,57 toe te voegen aan de
Algemene reserve;

6.

in te stemmen met de bestemming van het (restant)budget van het project Speelvoorziening Twuyverhoek
van € 40.000,- ten gunste van een speelvoorziening in het project IKC locatie Sint Pancras Zuid;

7.

het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 vast te stellen, rekening houdend met de artikelen 197 en 213
van de Gemeentewet.

Inleiding
De Gemeentewet draagt het college op jaarlijks verantwoording af te leggen over het in het voorafgaande
kalenderjaar gevoerde bestuur en financieel beheer.
In het Jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisering van de beleidsvoornemens, zoals die in de
Programmabegroting 2016, tussentijdse rapportages en andere raadsbesluiten zijn opgenomen. In het overzicht
van baten en lasten (de Jaarrekening) is de verantwoording gericht op de baten en lasten die daartoe zijn
ingezet.

Beoogd resultaat
Vaststellen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016.
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Argumenten

1. De jaarrekening geeft een getrouw beeld;
De jaarrekening geeft een getrouw beeld van zowel de baten als de lasten over 2016 van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva
per 31 december 2016. De jaarrekening is in overeenstemming met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten.
2. De jaarrekening is rechtmatig;
De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle
van materieel belang zijnde aspecten zijn rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.
3. De verantwoording over de specifieke uitkeringen (SiSa) voldoet;
De in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen zijn gecontroleerd met
inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2016.

Kanttekeningen
Het staat de gemeenteraad vrij het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 niet conform het voorstel van het
college vast te stellen. Daartoe kan de raad met bedenkingen komen, waarop vervolgens het college met een
aangepaste jaarrekening kan komen. Deze jaarrekening moet vervolgens door de accountant opnieuw worden
beoordeeld. Volgens de wet dient een jaarrekening te worden vastgesteld in het jaar volgend op het
begrotingsjaar. De Jaarrekening 2016 dient voor 15 juli 2017 aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.
Wij bieden u de Jaarstukken 2016 aan, maar kunnen nog geen accountantsverslag daarbij overleggen. De
accountant is nog bezig met de laatste fase haar controle. Wij verwachten voor de behandeling van de
Jaarstukken in de raad u het accountantsverslag aan te kunnen bieden.

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.

Financiën
Zie de toelichting in de Jaarstukken 2016 over het rekeningsaldo, het Jaarverslag en de Jaarrekening.

Vervolgstappen
Toezending vastgestelde Jaarrekening 2016 aan Gedeputeerde Staten vóór 15 juli 2017.
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
De Jaarstukken 2016, de Toelichting op de wijzigingen van de concept jaarrekening naar de nieuwe
jaarrekening en het Erratum Jaarstukken 2016 naar aanleiding van opmerkingen accountant.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert

P.J. Beers

gemeentesecretaris/directeur

locoburgemeester
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Raadsbesluit
Agendanummer

:

4

Onderwerp

:

Jaarstukken 2016

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juli 2017, nummer 39;

b e s l u i t:
1.

de herziene grondexploitaties vast te stellen;

2.

het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2016 vast te stellen op € 1.716.165,57;

3.

het resultaat van grondexploitaties van € 445.000,- toe te voegen aan de Reserve Bouwgrondexploitatie;

4.

in te stemmen met de overheveling van de incidenteel ondersteunende en intensiverende activiteiten
bestaand beleid van totaal € 210.000,- naar het begrotingsjaar 2017;

5.

in te stemmen om het restant van het positieve resultaat van € 1.061.165,57 toe te voegen aan de Algemene
reserve;

6.

in te stemmen met de bestemming van het (restant)budget van het project Speelvoorziening Twuyverhoek
van € 40.000,- ten gunste van een speelvoorziening in het project IKC locatie Sint Pancras Zuid;

7.

het Jaarverslag en de Jaarrekening 2016 vast te stellen, rekening houdend met de artikelen 197 en 213 van
de Gemeentewet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2017.

de raadsgriffier

drs. G.J de Graaf

de voorzitter

H. de Graaf
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