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Adviesnota raad 

Vaststellen Jaarstukken 2019  
 

Beslispunten 

 

1. De Jaarstukken 2019 vast te stellen  

 

2. Het gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten over 2019 (afgerond) als volgt  

    vast te stellen: 

Baten: €  116.898.000,- 

Lasten: €  119.571.000,- 

Nadelig saldo: €  2.673.000,- 

 

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2019 (afgerond) als volgt vast te 

stellen: 

Baten: €  127.613.000,- 

Lasten: €  129.273.000,- 

Nadelig saldo: € 1.660.000,- 

 

    Balans debet: € 241.000.000,- 

Balans credit:  € 241.000.000,- 

 

3. Het nadelig resultaat over 2019 van € 1.660.000 in 2019 te onttrekken aan de 
algemene vrije reserve    

 

Inleiding 

 

Volgens de Gemeentewet is het de bevoegdheid van de raad om de Jaarstukken 2019 

vast te stellen. Deze jaarstukken zijn door de accountant gecontroleerd, en de 

accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven. 

Met deze jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde 

beleid en de bereikte resultaten in 2019. 

 

Het jaar 2019 sluit af met een negatief saldo van € 1.660.000. Dit is € 800.000 
nadeliger dan werd verwacht bij de 3e bestuursrapportage 2019. Het nadeliger saldo 

wordt vooral verklaard door de storting van € 1.300.000 in de voorziening 
wethouderspensioenen. Door de lagere rekenrente is een extra storting nodig. De lage 

rente is een landelijk fenomeen. 

In de jaarstukken wordt de realisatie afgezet tegen de Begroting 2019 inclusief 

wijzigingen, dit is de 3e bestuursrapportage 2019.  

 

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 2020 de 

Jaarstukken 2019 bij de provincie (Gedeputeerde Staten) aan te leveren.  
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Argumenten 

 

1.1 Goedkeuring van de accountant 

Onze accountant, PWC, 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.  

 

2.1 Vaststelling door de raad 

Met dit beslispunt stelt de raad alle baten, lasten en balansmutaties vast die 

hebben geleid tot het saldo en het balanstotaal. 

 

3.1  Raadsbesluit is noodzakelijk 

Het nadelige resultaat wordt onttrokken aan de algemene vrije reserve. 

Hiervoor is een raadsbesluit noodzakelijk. 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 De accountant heeft ook opmerkingen  

Wij zullen de aandachtspunten, genoemd in het accountantsverslag, in 2020 ter 

hand nemen om een verdere verbetering in de kwaliteit van de jaarstukken te 

bewerkstelligen. 

 

1.2 Er is nog geen accountantsverklaring 

Ten tijde van het opstellen van dit advies is de goedkeurende verklaring nog 

niet ontvangen.  

 

Financiën 

 

Het voorstel voor bestemming van het jaarresultaat 2019 van € 1.660.000 om dit te 
onttrekken aan de algemene vrije reserve, wordt verwerkt in 2019.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

Over deze jaarstukken wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke website en via de 

gemeentepagina's in Veldhovens weekblad. 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 20.040 

Jaarstukken 2019 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

BPV en SENIOREN VELDHOVEN geven aan moeite te hebben met de meetindicatoren 

in de jaarstukken. Deze zijn niet altijd duidelijk. BPV vraagt ook aandacht voor de 

leesbaarheid van het accountantsverslag. Lokaal Liberaal stelt een aantal vragen over 

de kosten voor externe inhuur, de evaluatie van de reclamebelasting en de hoge 

uurkosten voor extreme weersomstandigheden/groenonderhoud. De VVD vraagt in 

hoeverre de coronacrisis invloed kan hebben op de weerstandsratio. CDA uit zich 
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positief over Veldhoven Beweegt en de vernieuwing binnen het sociaal domein en is 

kritisch over de prestatieafspraken met woningcorporaties, de meldingen openbare 

ruimte en de hoge ICT-kosten.  

 

De POHO geeft aan dat de meetindicatoren twee jaar geleden zijn vastgesteld en dat 

deze bij de terugblik op 2019 niet gewijzigd kunnen worden. Vanuit de auditcommissie 

wordt gezocht naar duidelijkere indicatoren en een duidelijkere communicatie voor de 

toekomst. Voor wat betreft het accountantsverslag geeft de POHO aan hier weinig 

invloed op te hebben. BPV vraagt om een goed leesbare samenvatting ervan. De hoge 

kosten voor externe inhuur heeft o.a. te maken met het Maatregelenpakket De Run, 

de woningbouwversnelling en jeugdhulp. De hoge kosten hebben ook te maken met 

de bestrijding van de eikenprocessierups, wat specialistisch werk is wat de gemeente 

niet in huis heeft. De coronacrisis is geen risico meer maar een zekerheid en kan 

zodoende geen invloed hebben op de weerstandsratio. Hopelijk is er in september 

meer duidelijk over de omvang, maar omdat het nu nog moeilijk te voorspellen is, is 

het niet meegenomen in de jaarrekening. De kosten voor ICT zijn hoog, vanwege de 

snelle ontwikkelingen qua digitalisering, de hoge index en nieuwe wetgeving. 

DdK geeft tot slot aan dat de evaluatie van de reclamebelasting extern is uitgevoerd 

omdat het een nieuwe werkwijze was in Nederland en het van belang geacht werd dat 

er extern gekeken werd hoe het verloopt. 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering heeft geen aanleiding 

gegeven de stukken te wijzigen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

E. Bergmeester     M.J.A. Delhez 

waarnemend secretaris                                burgemeester 
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