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Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de herziene grondexploitaties vast te stellen;
in te stemmen met een aanvullende onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van
€ 322.738,-- ter dekking van het zgn. vierkant Sociaal Domein;
het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2017 vast te stellen op € 1.408.594,47;
in te stemmen met het toevoegen van de winstneming van de grondexploitatie “Sint-Maarten”
ad € 361.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
in te stemmen met het toevoegen van het saldo vrijval verliesvoorzieningen grondexploitaties
ad € 475.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
in te stemmen om het restant van het positieve resultaat van € 572.594,47 toe te voegen aan
de Algemene Reserve;
het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 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 2017, 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 2017.
Argumenten
Het staat de gemeenteraad vrij het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 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 2017 dient vóór 15 juli 2018 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 2017 over het rekeningsaldo, het Jaarverslag en de Jaarrekening.
Vervolgstappen
Niet van toepassing.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Jaarstukken 2017.
Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
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Jaarstukken 2017

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018, nummer 37;
b e s l u i t:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

de herziene grondexploitaties vast te stellen;
in te stemmen met een aanvullende onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van €322.738,ter dekking van het zgn. vierkant Sociaal Domein;
het gerealiseerde positief resultaat van de Jaarstukken 2017 vast te stellen op € 1.408.594,47;
in te stemmen met het toevoegen van de winstneming van de grondexploitatie “Sint Maarten”
ad € 361.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
in te stemmen met het toevoegen van het saldo vrijval verliesvoorzieningen grondexploitaties
ad € 475.000,-- aan de reserve Bouwgrondexploitatie;
in te stemmen om het restant van het positieve resultaat van € 572.594,47 toe te voegen aan
de Algemene Reserve;
het Jaarverslag en de Jaarrekening 2017 vast te stellen, rekening houdend met de artikelen
197 en 213 van de Gemeentewet.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2018.
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drs. G.J de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

