Raadsvoorstel

Agendanummer:
Datum raadsvergadering:
28 juni 2018

Onderwerp: vaststellen
jaarstukken 2017

Gevraagde
Beslissing:

Te besluiten om:
1. de jaarrekening over het dienstjaar 2017 vast te stellen

Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 29 mei 2018
Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2017. Deze jaarstukken worden voorafgegaan door een
bestuurlijke toelichting, waarin de belangrijkste onderwerpen, die in 2017 actueel waren, zijn
geschetst. Na deze toelichting treft u in deel I het jaarverslag aan. Daarin wordt het nodige
gezegd over de beleidsverantwoording per programma over 2017. Dit stuk betreft
beleidsthema’s uit de acht programma’s van de begroting. Hierin worden de W-vragen “Wat
hebben we bereikt” en “Wat hebben we ervoor gedaan” beantwoord. Ook hetgeen vermeld is
in de paragrafen, is alleszins wetenswaardig. In deel II treft u de meer cijfermatige inhoud
aan, voorzien van de analyses op hoofdlijnen.
Beoogd effect
Het afleggen van verantwoording van de uitgevoerde door de raad vastgestelde begroting en
het verlenen van decharge daarvoor.
Argumenten
1.1 Wettelijke bepaling
Artikel 197 lid 2 van de gemeentewet bepaalt dat wij primair verantwoordelijk zijn voor het
opstellen van een verslag over het gevoerde beheer, waarbij verantwoording moet worden
afgelegd over zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid.
Tevens dienen de jaarstukken, op grond van de gemeentewet, vóór 15 juli aan gedeputeerde
staten te zijn toegezonden. Mede uit een oogpunt van continuering van het voor deze
gemeente geldende repressief toezicht is dit van belang.
1.2 De jaarstukken zijn door de externe accountant gecontroleerd.
De controleverklaring is in deze jaarrekening opgenomen.
Op basis van de gemeentewet en de daarop gebaseerde door uw raad vastgestelde

controleverordening ex art 213, dient de accountant naast een oordeel over de
rechtmatigheid ook de doelmatigheid van beheer en administratie in de beoordeling te
betrekken.
1.3 Resultaatbestemming
Met het opmaken van de jaarrekening en het geven van een analyse op het cijfermateriaal
wordt de budgetcyclus van enig jaar afgesloten. In relatie tot de vastgestelde begroting en
begrotingswijzigingen is de jaarrekening een goed instrument voor de gemeenteraad om het
gevoerde beheer van ons college te beoordelen.
Het saldo van de jaarrekening kent een positieve uitkomst van € 354 duizend. Deze uitkomst
wordt in de bestuurlijke toelichting geanalyseerd. Bij de kadernota zal een voorstel voor de
bestemming van dit saldo worden gedaan.
1.4 Auditcommissie
De jaarstukken zijn besproken in de auditcommissie van 29 mei 2018. De auditcommissie
heeft hiervoor separaat aan u een advies uitgebracht.
In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 21 juni 2018 is dit voorstel
aan de orde geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
Mr. A. Boele
M.W. Vroom
secretaris
burgemeester
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Ontwerp-besluit
Aldus deze rekening opgemaakt ingevolge artikel 212 van de gemeentewet door mij,
de comptabele van de Gemeente Krimpen aan den IJssel, en in tweevoud overlegd
aan de burgemeester en wethouders.
Krimpen aan den IJssel, 24 mei 2018.
De comptabele van Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel verklaren,
dat vorenstaande rekening, hun aangeboden op 24 mei 2018 is overlegd aan de
gemeenteraad en gedurende 30 dagen op het raadhuis ter inzage is gelegd, alsmede
algemeen verkrijgbaar is gesteld.

Krimpen aan den IJssel, 26 mei 2018
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den
IJssel de secretaris,
de burgemeester,

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
gezien de overlegde jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar
2017; gelet op artikel 198 van de gemeentewet;

besluit:
1. de jaarrekening over het dienstjaar 2017 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van 28 juni 2018.
De griffier,
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De voorzitter,

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d

besluit:

1.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare
vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
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