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Aan de Raad

No. 17

Wissenkerke, 14-06-2019

Onderwerp:
Jaarrekening 2018

Voorstel/alternatieven
Instemmen met de jaarrekening 2018

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
Hierbij bieden wij u de gemeenterekening over het dienstjaar 2018 aan.
De jaarstukken (gemeenterekening) is het boekwerk dat conform de voorschriften aan u (de
raad) wordt aangeboden, hierin zijn opgenomen het jaarverslag met de beantwoording op de
3 w vragen (conform begroting; de begrotingsteksten 2018 zijn opgenomen) en de
jaarrekening zelf met de balans en de “financiële” verantwoording.
Het gerealiseerde resultaat geeft een nadelig saldo aan van € 37.000 (afgerond).
De laatste stand van de post onvoorzien was negatief € 99.000 (afgerond). Het verschil is
geanalyseerd in de jaarrekening. Tevens zijn in de jaarstukken de programma’s doorgelicht.
Bij de vaststelling gaat u als raad akkoord met de gehele jaarrekening en dus ook met de
over- en onderschrijdingen die overigens binnen het bestaande beleid vallen.
Per programma zijn de over- en onderschrijdingen weergegeven en uitgelegd.
Naast deze vaststelling hoort ook het geven van een bestemming aan het rekeningoverschot
cq tekort.
Aangezien het in dit geval om een tekort betreft wordt voorgesteld het resultaat te onttrekken
uit de algemene reserve.
Dit tekort is mede ontstaan doordat we te maken hadden met een paar incidentele zaken. Dit
betreft met name kosten die voortvloeien uit een overeenkomst die gesloten is ter

voorkoming van een juridische procedure en de vorming van een voorziening wachtgeld voor
voormalige wethouders.
In het accountantsverslag van Deloitte is aangegeven dat wij een goedkeurende verklaring
hebben gekregen over het boekjaar 2018 (incl. een goedkeurende verklaring over de
rechtmatigheid).

Wettelijke grondslag
Gemeentewet.

Inhoud extern advies
-

Resultaat horen
-

Belangenafweging
-

Motivering
-

Financiële gevolgen
Zie de jaarrekening.

Mogelijke risico’s

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d. 27 juni 2019.

