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Adviesnota raad 

Vaststellen Jaarstukken 2020  
 

Beslispunten 

 

1. De Jaarstukken 2020 vast te stellen  

 

2. Het gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten over 2020 (afgerond) als volgt  

    vast te stellen: 

Baten: €  124.024.000,- 

Lasten: €  122.606.000,- 

Voordelig saldo: €  1.418.000,- 

 

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2020 (afgerond) als volgt vast te 

stellen: 

Baten: €  136.895.000,- 

Lasten: €  137.028.000,- 

Nadelig saldo: € 133.000,- 

 

    Balans debet: € 232.290.000,- 
Balans credit:  € 232.290.000,- 

 

3. Het nadelig resultaat over 2020 van € 133.000 in 2020 te onttrekken aan de 
algemene vrije reserve    

 

Inleiding 

 

Volgens de Gemeentewet is het de bevoegdheid van de raad om de Jaarstukken 2020 

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

accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven. 

Met deze jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over het gevoerde 

beleid en de bereikte resultaten in 2020. 

 

Het jaar 2020 sluit af met een negatief saldo van € 133.000. Dit is € 58.000 nadeliger 
dan werd verwacht bij de 3e bestuursrapportage 2020. Een relatief klein verschil. Dit 

verschil bestaat uit meerdere voor- en nadelen. In de samenvatting in de Jaarstukken 

2020 staat een nadere verklaring. En in de programma’s hebben we de  voor- en 

nadelen uitgebreider aangegeven en toegelicht 

In de jaarstukken zetten we de realisatie af tegen de Begroting 2020 inclusief 

wijzigingen, dit is de 3e bestuursrapportage 2020.  

  

 

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 2021 de 

Jaarstukken 2020 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 2021 

oppakken. Hiermee kunnen we de kwaliteit van de jaarstukken verbeteren. 

 

1.2 Er is nog geen accountantsverklaring 

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

 niet ontvangen. Wel heeft de accountant een brief gestuurd. In deze brief geeft 

 de accountant aan dat zij een goedkeurende verklaring van plan zijn te 

 verstrekken. 

 

Financiën 

 

Het voorstel voor bestemming van het jaarresultaat 2020 van € 133.000 om dit te 
onttrekken aan de algemene vrije reserve, wordt verwerkt in 2020.   

 

Communicatie en samenspraak 

 

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

gemeentepagina's in Veldhovens weekblad.  

 

Uitvoering / planning 

 

Na vaststelling van de jaarstukken, zullen deze aan Gedeputeerde Staten worden 

verzonden.   

 

Bijlagen 

 

Raadsbesluit 21.060/ 21bs00065 

Jaarstukken 2020  

Brief van accountant PwC 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

Diverse fracties stellen vragen, onder andere over: 

- De afwaardering van gronden en de gevolgen hiervan; 

- De geconstateerde overtreding van de Europese aanbestedingsregels; 
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- Het sociaal domein en de cijfers omtrent jeugdhulp. 

 

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt te agenderen als hamerstuk voor de 

besluitvormende raadsvergadering van 13 juli 2021. 

 

 

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

 

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding tot 

aanpassing van de stukken. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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