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Jaarstukken 2018

Gevraagde beslissing(en)
1.

2.
3.

4.
5.

Alvorens het jaarresultaat 2018 en het saldo ná bestemming vast te stellen:
a. in te stemmen met een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 87.133 vanwege reintegratiekosten van statushouders, welke abusievelijk bij budgetoverheveling in de
Slotwijziging zijn afgeraamd;
b. in te stemmen met een aanvullende onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van
€ 625.846,97 ter dekking van de kosten Jeugdzorg en Wmo-nieuw;
c. de herziene grondexploitaties vast te stellen;
Het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2018 vast te stellen op € 1.265.533;
In te stemmen met de volgende bestemming van het jaarresultaat 2018:
a. het toevoegen van de winstneming van de grondexploitatie “Sint Maarten” ad € 50.000 aan de
reserve Bouwgrondexploitatie;
b. het toevoegen van het saldo vrijval verliesvoorzieningen grondexploitaties ad € 253.000 aan
de reserve Bouwgrondexploitatie;
c. I) een niet-besteed budget van € 20.000 over te hevelen voor “Langedijk ontwikkelt met water”
overeenkomstig het collegebesluit dd 12 februari 2019;
II) een niet-besteed budget van €40.000 over te hevelen voor “Evenementen”;
III) een niet-besteed budget van €25.000 over te hevelen specifieke opleidingen
persoonsregistraties burgerzaken;
d. het restant van het positieve resultaat van € 877.533 toe te voegen aan de Reserve Sociaal
Domein;
Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vast te stellen, rekening houdend met de artikelen 197 en
213 van de Gemeentewet;
Aansluitend in te stemmen met:
a. het opheffen van de volgende vijf reserves:
i. “Financiering Onderwijshuisvesting [€ nihil]” vanwege inactiviteit;
ii. “Innovatiefonds WMO [€ 16.830,00]” vanwege inactiviteit;
iii. “Groot onderhoud ANWB bewegwijzering [€ 88.917,01]” vanwege inactiviteit;
iv. “Groot onderhoud openbare ruimte [€ 699.429,77]” op basis van raadsbesluit inzake
strategische beheervisie dd. 17 juli 2018;
v. “Activa optimalisatie [€ nihil]” vanwege afwaardering boekwaarde Vroedschap 1;

b. het gezamenlijk positief saldo van de vijf reserves ad € 805.176,78 toe te voegen
aan de Algemene Reserve.

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 2018, 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 2018.
Argumenten
Het staat de gemeenteraad vrij het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 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. De aangepaste 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. Verder
dient de Jaarrekening 2018 dient vóór 15 juli 2019 aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing
Financiën
Zie de toelichting in de Jaarstukken 2018 over het rekeningsaldo, het Jaarverslag en de Jaarrekening.
Vervolgstappen
Niet van toepassing
Bijlage die onderdeel uitmaken van het besluit
- Jaarstukken 2018
- Geactualiseerde grondexploitaties (ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie
-

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

Raadsvoorstel

L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester
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Raadsbesluit
Agendanummer
Onderwerp

:
:

Jaarstukken 2018

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2019;

b e s l u i t:
1.

2.
3.

4.
5.

Alvorens het jaarresultaat 2018 en het saldo ná bestemming vast te stellen eerst:
a. in te stemmen met een onttrekking aan de Algemene Reserve van € 87.133 vanwege reintegratiekosten van statushouders, welke abusievelijk bij budgetoverheveling in de Slotwijziging
zijn afgeraamd;
b. in te stemmen met een aanvullende onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van € 625.846,97
ter dekking van de kosten Jeugdzorg en Wmo-nieuw;
c. de herziene grondexploitaties vast te stellen;
Het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2018 vast te stellen op € 1.265.533;
In te stemmen met de volgende bestemming van het jaarresultaat 2018:
a. het toevoegen van de winstneming van de grondexploitatie “Sint Maarten” ad € 50.000 aan de
reserve Bouwgrondexploitatie;
b. het toevoegen van het saldo vrijval verliesvoorzieningen grondexploitaties ad € 253.000 aan de
reserve Bouwgrondexploitatie;
c. I) een niet-besteed budget van € 20.000 over te hevelen voor “Langedijk ontwikkelt met water”
overeenkomstig het collegebesluit dd 12 februari 2019;
II) een niet-besteed budget van €40.000 over te hevelen voor “Evenementen”;
III) een niet-besteed budget van €25.000 over te hevelen specifieke opleidingen
persoonsregistraties burgerzaken;
d. het restant van het positieve resultaat van € 877.533 toe te voegen aan de Reserve Sociaal
Domein;
Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vast te stellen, rekening houdend met de artikelen 197 en 213
van de Gemeentewet;
Aansluitend in te stemmen met:
a. het opheffen van de volgende vijf reserves:
i. “Financiering Onderwijshuisvesting [€ nihil]” vanwege inactiviteit;
ii. “Innovatiefonds WMO [€ 16.830,00]” vanwege inactiviteit;
iii. “Groot onderhoud ANWB bewegwijzering [€ 88.917,01]” vanwege inactiviteit;
iv. “Groot onderhoud openbare ruimte [€ 699.429,77]” op basis van raadsbesluit inzake
strategische beheervisie dd. 17 juli 2018;
v. “Activa optimalisatie [€ nihil]” vanwege afwaardering boekwaarde Vroedschap 1;

b. het gezamenlijk positief saldo van de vijf reserves ad € 805.176,78 toe te voegen aan de
Algemene Reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2019,

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M (Leontien) Kompier
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