Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

322032
De heer J. Franx, wethouder
Jaarstukken 2016

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. de Jaarstukken 2016 van de gemeente Gooise Meren met een positief resultaat van
€ 5.478.751 vast te stellen ;
2. Het accountantsverslag 2016 en de bijbehorende accountantsverklaring vast te stellen;
3. De reactie van het college op het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen.
4. Het rekeningresultaat van € 5.478.751, als volgt te bestemmen:
- Het totaalbedrag van € 1.484.961 aan ‘over te boeken budgetten’ conform de bijlage;
- Een bedrag van € 110.000 toe te voegen aan de reserve Bovenwijkse voorziening conform VOK
de Krijgsman;
- Een bedrag van € 254.267 ,50 te storten in een nog in te stellen voorziening groenbeheer
Landgoed Nieuw Cruysbergen (LNC)
5. Het instellen van een voorziening van € 254.267,50 voor groenbeheer LNC;
6. Een bedrag van € 330.000 te onttrekken uit de Voorziening groot onderhoud Zwembad
(Zandzee ) ten gunste van de Algemene Reserve .
7. Een bedrag van € 3.959.522,50 te storten in de Algemene Reserve.
8. De reserve Bovenwijkse voorziening te voeden met een bedrag van € 770.000 door
overheveling vanaf de balans (budgettair neutraal).
9. Conform de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gooise Meren (artikel 9
toepassing Awb, lid 2) de bijdragen aan de fracties voor 2016 vast te stellen op (totaal) € 6.662,05
conform het overzicht fractiebudgetten.
2. Inleiding
Conform de wetgeving biedt het college de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) ter
vaststelling aan de gemeenteraad. De jaarstukken worden op getrouwheid en rechtmatigheid
gecontroleerd door de gemeentelijke accountant. De accountant verstrekt een
accountantsverklaring en licht deze toe in het accountantsverslag.
In de ‘ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gooise Meren’ is bepaald dat bij de vaststelling
van de jaarstukken ook de fractievergoedingen van het afgelopen jaar door de gemeenteraad
moeten worden vastgesteld. Dit besluit maakt dus ook deel uit van deze besluitvorming.
3.

Beoogd effect
Door de jaarstukken over het jaar 2016 vast te stellen, het rekeningresultaat te bestemmen, de
accountantsverklaring en de fractie vergoedingen 2016 vast te stellen wordt het boekjaar 2016
afgerond.

4. Argumenten
Op grond van het bepaalde in artikel 197 van de Gemeentewet legt het college verantwoording af
over het gevoerde (financiële) beleid. De jaarstukken zijn gecontroleerd door de accountants van
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BDO. De accountantsverklaring is voorzien van een goedkeurend oordeel op zowel getrouwheid
als op rechtmatigheid. De reactie van het college op het accountantsverklaring en het verslag
vindt u in de aparte memo.
De besluitvorming van de jaarstukken bestaat uit het formele besluit om de jaarstukken vast te
stellen en uit het kennisnemen van de bevindingen van de accountant en de verklaring. Daarnaast
worden er voorstellen gedaan voor de bestemming van het rekeningresultaat. Bij het onderdeel
‘Middelen en risico’s’ wordt deze bestemming nader toegelicht. Tot slot worden voorstellen
gedaan om twee nieuwe voorzieningen in te stellen.
De vaststelling van de fractievergoedingen vindt plaats op basis van de daadwerkelijk uitbetaalde
declaraties. Hier blijft een bedrag van € 8.437,95 over. Dit bedrag valt vrij binnen het
rekeningresultaat.
5. Houd rekening met
De jaarstukken (inclusief accountantsverklaring) en de SiSa bijlage dienen vóór 15 juli 2017
respectievelijk aan de provincie en aan het CBS te worden verzonden. De jaarstukken zijn
gecontroleerd door de accountant en in het accountantsverslag worden de bevindingen aan de
gemeenteraad gerapporteerd. De accountant verstrekt de gemeente een goedkeurende verklaring
op zowel getrouwheid en rechtmatigheid. Tijdens de auditcommissie op 6 juni aanstaande zal er
een toelichting worden gegeven door de accountant.
6. Duurzaamheid
Niet van toepassing
7. Middelen
zie bijlage
8. Communicatie
Op 31 mei is er van 18.30-20.00 uur tijd gereserveerd voor een ‘technische vragen markt’ waarin de
raad technische vragen kan stellen over de volgende planning- en control producten: Jaarstukken
2016, en eerste Voortgangsverslag 2017.
9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie
Planning:
Vrijdag 19 mei
Verzenden van de Jaarstukken 2016 naar de raad
Woensdag 31 mei
Beeldvormende raad
Dinsdag 6 juni
Audit commissie
Woensdag 21 juni
Meningsvormende raad
Woensdag 12 juli
Beslissende raad
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen

drs. H.M.W. ter Heegde
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Gemeentesecretaris

Burgemeester

Bijlage(n)
- Jaarstukken 2016
- Over te boeken budgetten
- overzicht fractiebudgetten 2016 Gooise Meren
- Het accountantsverslag en verklaring Gooise Meren 2016 van BDO accountants (wordt separaat
verzonden)
- Memo ‘reactie van het college op het accountantsverslag’ (wordt separaat verzonden)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Jaarstukken 2016’ met zaaknummer 322032 van het college van burgemeester en
wethouders,

Besluit
1.
de Jaarstukken 2016 van de gemeente Gooise Meren met een positief resultaat van
€ 5.478.751 vast te stellen ;
2.
Het accountantsverslag 2016 en de bijbehorende accountantsverklaring vast te stellen;
3.
De reactie van het college op het accountantsverslag voor kennisgeving aan te nemen.
4.
-

Het rekeningresultaat van € 5.478.751, als volgt te bestemmen:
Het totaalbedrag van € 1.484.961 aan ‘over te boeken budgetten’ conform de bijlage;
Een bedrag van € 110.000 toe te voegen aan de reserve Bovenwijkse voorziening conform VOK

de Krijgsman;
Een bedrag van € 254.267 ,50 te storten in een nog in te stellen voorziening groenbeheer
Landgoed Nieuw Cruysbergen (LNC)
5.
Het instellen van een voorziening van € 254.267,50 voor groenbeheer LNC;
6.
Een bedrag van € 330.000 te onttrekken uit de Voorziening groot onderhoud Zwembad
(Zandzee ) ten gunste van de Algemene Reserve .
7.

Een bedrag van € 3.959.522,50 te storten in de Algemene Reserve.

8.
De reserve Bovenwijkse voorziening te voeden met een bedrag van € 770.000 door
overheveling vanaf de balans (budgettair neutraal).
9.

Conform de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Gooise Meren (artikel 9

toepassing Awb, lid 2) de bijdragen aan de fracties voor 2016 vast te stellen op (totaal) € 6.662,05
conform het overzicht fractiebudgetten.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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