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voorstel algemeen bestuur
Onderwerp
Status

Bestemming jaarrekeningsresultaat 2018
Besluitvormend

voorstel

Instemmen met de bestemming van het jaarrekeningresultaat
2018 van € 760.000 door:
1. 50% te reserveren voor terugbetaling aan de deelnemers,
en
2. 50% storten in de algemene reserve ten behoeve van
onontkoombare uitgaven die geen onderdeel zijn van de
reguliere begroting.
Registratienummer:

Paraaf secretaris van het dagelijks bestuur

Afgestemd met
Bijlagen

Datum:

DB

1. Aanleiding
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief saldo van € 760.000. Het algemeen bestuur
besluit over de bestemming van het resultaat.
2. Voorgeschiedenis
3. Overwegingen en advies
Het jaarrekeningsresultaat bedraagt € 760.000 en is in de jaarrekening 2018 opgenomen als
gerealiseerd resultaat. De bestemming van dit resultaat vergt een afzonderlijk (los van de
vaststelling van de jaarrekening 2018) AB besluit.
Het voorstel is om 50% van het resultaat uit te betalen aan de deelnemers en 50% in eerste
instantie toe te voegen aan de algemene reserve. Onderstaand zijn de overwegingen
opgenomen.
Besteding resultaat:
Terugbetaling deelnemers
Het resultaat over 2017 is volledig terugbetaald. Het voorstel is om 50% van het resultaat over
2018 te reserveren voor terugbetaling aan de deelnemers. Hiervoor is een separaat voorstel
opgesteld.
Toevoeging aan de algemene reserve:
Een aantal ontwikkelingen die starten of al zijn gestart leiden hogere onontwijkbare incidentele
uitgaven in 2019 op het gebied van de omgevingswet, inwerken nieuwe medewerkers en de
implementatie van de nieuwe taak asbest en het oplossen van de ICT problematiek. Het
voorstel is om 50% van het resultaat over 2018 in eerste instantie toe te voegen aan de
algemene reserve. Via een separaat voorstel vragen we het AB het bedrag aan de reserve te
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onttrekken voor de hiervoor genoemde onderwerpen (omgevingswet, inwerken nieuwe
medewerkers en ict problematiek); na de onttrekkingen bedraagt de algemene reserve 5% of
lager dan de exploitatie.
Advies: instemmen met de bestemming van het jaarrekeningresultaat overeenkomstig
bovengenoemd voorstel.
4. Consequenties
Financieel: financiële verwerking jaarrekening resultaat overeenkomstig dit voorstel. In de
jaarrekening 2018 is melding gemaakt dat het weerstandsvermogen niet toereikend is voor het
opvangen van de risico’s. Voor het opbouwen van het weerstandsvermogen zal een afzonderlijk
voorstel worden opgesteld.
Organisatorische / personele consequenties: geen
Juridische consequenties: geen
Overige consequenties: geen
5. Communicatie
- Website RUD Zeeland
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