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Aan de Raad, 

Bijgaand treft u de jaarstukken 2015 aan. In de jaarstukken zijn naast de programmaverantwoording en 
de programmarekening de voortgang van de beleidsagenda en de voortgang van de bezuinigingen 
opgenomen. 

Jaarrekeningresultaat 
De jaarrekening 2015 sluit met een gerealiseerd resultaat van C 101.886,-- Zoals bij de najaarsnota is 
besloten is het overschot op het sociaal domein, ad C 570.900,-, toegevoegd aan een daarvoor gevormde 
bestemmingsreserve. Op blz. 3 van de jaarstukken is een overzicht opgenomen van de belangrijkste 
oorzaken van de totstandkoming van dit positieve resultaat ten opzichte van het verwachte resultaat bij de 
najaarsnota. Het betreft voornamelijk verschillen van eenmalige aard. Voor wat het de als structurele 
verschillen aangemerkte verschillen betreft kan vermeld worden dat daarmede, indien nodig, bij de 
perspectiefnota 2016 rekening wordt gehouden. 

Op blz. 5 van de jaarstukken vindt u het volgende voorstel, waarover definitieve besluitvorming pas kan 
plaatsvinden in de raadsvergadering van 14 juli 2016, tot bestemming van het resultaat; 
/. A/gemene reserve 
Een bedrag van C 59.886,- toe te voegen aan de algemene reserve. 

2. Overheveling budgetten C 42.000,-
Burgerparticipatie C 42.000,-
Het budget voor burgerparticipatie in het openbaar groen is verdeeld over een aantal projecten. De 
voorbereidingen voor deze projecten hebben plaatsgevonden in 2015 waarbij afspraken zijn gemaakt met 
bewoners. Echter heeft de uitvoering vertraging opgelopen mede door het ontbreken van personele 
capaciteit. Dit heeft betrekking op de volgende projecten 
« Herinrichting Denneplein, nog benodigd budget C 35.000,-
» Nakomen afspraken Jeu des Boulesbaan Kruisland C 2.000,-
* Uitvoering werkzaamheden Blozekriekske C 5.000,-
Per 1 januari 2015 zijn een aantal taken op het gebied van WMO (o.a. begeleiding) en Jeugdzorg van het 
rijk gedecentraliseerd naar de gemeenten, Zowel voor de WMO als de jeugdzorg is het mogelijk zorg in 
natura als zorg via een persoonsgebonden budget te verstrekken. 

Door het nog niet beschikbaar zijn van de verantwoording van de persoonsgebonden budgetten (pgb's) 
voorzien van een controleverklaring van de auditdienst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staan 
een aantal verplichtingen voor gemeenten rondom de jaarrekening onder grote druk. Het betreft de 
wettelijke datum voor het inzenden van de jaarrekening, inclusief de SiSa-bijlage, met controleverk/aring 
aan de provincie en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 



Zolang de gegevens van de SVB niet bekend zijn, kan de accountant geen oordeel geven over het totaal 
van de jaarrekening en kan hij geen controleverklaring afgeven. 

Onze planning voorde behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2015 (verantwoordingsraad) is als 
volgt: 
Verstrekking jaarrekening aan de gemeenteraad 26 mei 
Audit committee 2 juni 
Technische vragen indienen voor 6 juni 
Verspreiding beantwoording technische vragen uiterlijk 9 juni 
Behandeling jaarrekening (verantwoordingsraad) 16 juni 

Gezien de huidige stand van zaken is het niet mogelijk dat de gemeenteraad op 16 juni de jaarrekening 
kan vaststellen. De voorlopige jaarrekening zal zonder volledig afgeronde accountantscontrole en dus 
zonder controleverklaring op 16 juni in de raad worden behandeld en kunnen op 14 juli de jaarstukken 
voorzien van een controleverklaring worden vastgesteld. Hiermee kan de (beleids)verantwoording op de 
gebruikelijke manier plaats vinden. 

Met Deloitte is afgestemd dat in de vergadering van het audit committee op 2 juni de bevindingen 
exclusief het sociaal domein aan de hand van een door hen op te leveren rapportage besproken kunnen 
worden. 

Het risico dat de cijfers in de jaarrekening aangepast moeten worden is beperkt. Verder heeft de 
gemeenteraad er bij de najaarsnota mee ingestemd dat er een bestemmingsreserve wordt gevormd voor 
het sociaal domein. Eventuele verschillen kunnen via deze reserve worden verwerkt, waardoor het 
jaarrekeningresultaat niet aangepast hoeft te worden. 
De voorgestelde handelswijze behoeft de insJeiTimîijig van het auditcommittee. 

Hoogachtend, 

de loco-secretaris, 

Ĺ V 
R.A.J.M. Bogers 
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