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Adviesnota raad

Vaststellen Jaarstukken 2018
Samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken met de beleidsinhoudelijke en financiële verantwoording
over 2018. Deze jaarstukken zijn door de accountant gecontroleerd, en de accountant
is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven.
Met deze jaarstukken 2018 legt het college verantwoording af over het gevoerde
beleid en de bereikte resultaten in 2018.
Beslispunten
1. Uit de vrije reserve € 700.000,- te onttrekken en in te zetten als dekking binnen
programma 3
2. De Jaarstukken 2018 vast te stellen
3. Het gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten over 2018 (afgerond) als volgt
vast te stellen:
Baten:
€
120.504.000,Lasten:
€
116.471.000,Voordelig saldo:
€
4.033.000,Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2018 (afgerond) als volgt vast te
stellen:
Baten:
€
129.446.000,Lasten:
€
126.919.000,Voordelig saldo:
€
2.527.000,Balans debet:
Balans credit:

€ 254.346.000,€ 254.346.000,-

4. Het voordelig resultaat over 2018 van € 2.527.000 in begrotingsjaar 2018 toe te
voegen aan de algemene vrije reserve

Inleiding
Volgens de Gemeentewet is het de bevoegdheid van de raad om de Jaarstukken 2018
vast te stellen.
Het jaar 2018 sluit af met een positief saldo van € 2.527.000. Dit is € 1.511.000 meer
dan werd verwacht bij de 3e kwartaalrapportage 2018. In de jaarstukken wordt de
realisatie afgezet tegen de Begroting 2018 inclusief wijzigingen, dit laatste is de 3e
kwartaalrapportage 2018.
In de 4e kwartaalrapportage is een prognose gegeven van het jaarrekeningresultaat
van € 1.238.000. Dit is € 1.289.000 minder dan nu blijkt uit de jaarstukken 2018.
Deze afwijking ligt in lijn met de afwijking die in deze jaarstukken wordt verantwoord.

Relevante (wettelijke) beleidskaders




Gemeentewet
BBV
Beleidsnota's die samenhangen met de uitvoering in 2018

Beoogd effect
Verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden/ stakeholders van onze gemeente
over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de daarvoor ingezette middelen.
Ook wordt invulling gegeven aan de wettelijke bepaling om uiterlijk 15 juli 2019 de
Jaarstukken 2018 bij de provincie (Gedeputeerde Staten) aan te leveren.
Argumenten
1.1

Dekking voor de kosten van The Dutch Mountains
De samenwerking tussen de gemeente Veldhoven en The Dutch Mountains is
beëindigd (nadeel programma 3 van € 700). Dit incidentele nadeel wordt
onttrokken uit de algemene vrije reserve (voordeel programma 0 van € 700).

2.1

Goedkeuring van de accountant
Onze accountant, Mazars, heeft haar controle op de jaarstukken verricht. De
accountantscontrole van de jaarrekening voor gemeenten heeft zowel
betrekking op de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening.
De accountant heeft uitgesproken voornemens te zijn een goedkeurende
controleverklaring af te geven.

Kanttekeningen en risico’s
2.1

De accountant heeft ook opmerkingen
Wij zullen de aandachtspunten, genoemd in het accountantsverslag, in 2019 ter
hand nemen om een verdere verbetering in de kwaliteit van de jaarstukken te
bewerkstelligen.

Financiën
Het voorstel voor bestemming van het jaarresultaat 2018 van € 2.527.000 om dit toe
te voegen aan de algemene vrije reserve, wordt verwerkt in begrotingsjaar 2018.
Communicatie en samenspraak
Over deze jaarstukken wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke website. We
publiceren het besluit op de openbare besluitenlijst van het college.
Uitvoering / planning
Na vaststelling van de jaarstukken, zullen deze aan Gedeputeerde Staten worden
verzonden.
Bijlagen
Raadsbesluit 19.034
Jaarstukken 2018
Accountantsverslag Mazars
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen
voor de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli 2019.
POHO geeft aan dat de gemeente sinds 2016 ook Vennootschapsbelastingplichtig is.
POHO geeft aan dat de gemeente bij het opstellen van de fiscale openingsbalans geen
gebruik heeft gemaakt van de overeenkomst die de belastingdienst biedt, en hierin
een eigen keuze maakt, wat binnen de wet kan. POHO geeft aan over dit onderwerp in
de auditcommissie terug te koppelen.
De gemeente heeft er voor gekozen dat de informatievoorziening over
grondtransacties op de reguliere wijze via de P&C cyclus plaatsvindt.
POHO geeft aan dat de 7 ton aan kosten voor het niet doorgaan van The Dutch
Mountains een reëel bedrag is waarbij uitvoerig door het college is stil gestaan.
POHO geeft aan dat er regionale afspraken zijn gemaakt met betrekking tot circulaire
economie op Habraken. Voor een eventuele andere of ruimere invulling, is het nodig
om met de regio in gesprek te gaan
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende raad geeft geen aanleiding de raadsstukken
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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