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Raadsvergadering Agendanummer:
25 juni 2020

Onderwerp: Jaarstukken 2019

Steenbergen, 26 mei 2020

Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2019 aan. Met deze jaarstukken leggen burgemeester en 
wethouders verantwoording af over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. In de 
jaarstukken zijn opgenomen de programmaverantwoording, waarin zowel een toelichting op het 
uitgevoerde beleid als een financiële toelichting zijn opgenomen, en de programmarekening, waarin 
met name aandacht is voor de balans met toelichting.

Het rapport van bevindingen van het door de accountant uitgevoerde onderzoek naar de jaarstukken 
wordt later bijgevoegd.

2. Achtergrond
N.v.t.

3. Overwegingen
De definitieve jaarstukken 2019 sluiten met een voordelig resultaat van C 851.000,-. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar de jaarstukken. In het raadsvoorstel wordt het volgende voorstel voor 
de bestemming van het voordelig resultaat, ad C 851.000,-, opgenomen;

« Toevoegen aan de reserve economische ontwikkeling C 446.000,-
De ontvangen provinciale bijdragen uit het project AFC worden jaarlijks toegevoegd aan 
genoemde reserve.

* Toevoegen aan de reserve overheveling budgetten C 328.000,- 
Voor budgetoverheveling worden de volgende verzoeken gedaan;
Ontvangen bijdrage Regionale Ambulance voorziening C 10.000,-
Deze bijdrage is ontvangen voor dekking van de kosten van een gemeente dekkend AED
netwerk. Deze zal in 2020 worden gerealiseerd.
Herplant platanen Kruispoort C 81.000,-
Het budget is voor de herplant van de 9 verwijderde platanen. Dit proces om tot verwijdering te 
komen heeft veel tijd in beslag genomen wegens bezwaren en de daaraan hangende 
procedures. De herplant van de bomen geschiedt daarom pas in 2020. Hierover zijn 
toezeggingen gedaan aan omwonenden en bezwaarmaker.
Klimaatmiddelen transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten C 237.000,-
In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen er beschikking stelt
aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de



ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie 
Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte. De in 
2019 beschikbaar gestelde middelen zullen pas in 2020 kunnen worden besteed.

« Toevoegen aan de bestemmingsreserve reclamebelasting C 7.000,-
Met de ondernemersvereniging is afgesproken dat niet bestede bedragen uit de ontvangen 
reclamebelasting voor hen beschikbaar blijft. In 2019 resteert C 7.000,-, welk bedrag wordt 
toegevoegd aan genoemde reserve.

* Toevoegen aan de reserve sociaal domein C 70.000,-
Bij de vaststelling van de begroting 2019 (8 november 2019) is tevens besloten om uit de 
toekomstige positieve jaarrekeningresultaten een egalisatiereserve sociaal domein te vormen 
van maximaal C 1 mln. Exclusief deze toevoeging is deze nu C 234.200,- groot.

4. Middelen
Voor nadere informatie wordt, naast hetgeen hierboven is opgenomen, kortheidshalve verwezen 
naar de jaarstukken, waar diverse meer gedetailleerde toelichtingen zijn opgenomen.

5. Risico's
Als de jaarstukken 2019 onverhoopt niet voor 15 juli 2020 door de gemeenteraad kunnen worden 
vastgesteld en ingezonden naar de provincie Noord-Brabant kan dit mogelijk gevolgen hebben voor 
de vorm van toezicht door de provincie.

6. Communicatie/Aanpak
De gemeenteraad kan in de oordeelsvormende vergaderingen van 8 en 10 juni reageren op de in de 
jaarstukken opgenomen beleidsverantwoording (jaarverslag en paragrafen), waarna de vaststelling van 
de jaarstukken 2019 in de raadsvergadering van 25 juni as plaatsvindt.

7. Voorstel
De jaarstukken 2019, sluitend met een gerealiseerd voordelig van C 851.000,-, vast te stellen. Dit 
voordelige saldo als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van C 398.000,- toe te voegen aan de Algemene Reserve, waarvan C 70.000,- als 
verplichting voor egalisatie tekorten uit het sociaal domein en C 328.000,- als verplichting 
voor overgehevelde budgetten.

2. Een bedrag van C 446.000,- toe te voegen aan de reserve Economische ontwikkeling.
3. Een bedrag van C 7.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve reclamebelasting.
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