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Adviesnota raad 

Vaststellen Jaarstukken 2021  
 

Beslispunten 

 

1. De Jaarstukken 2021 vast te stellen  

 

2. Het gerealiseerde totaal van saldo baten en lasten over 2021 (afgerond) als volgt  

    vast te stellen: 

Baten: €  122.369.000,- 

Lasten: €  120.962.000,- 

Voordelig saldo: €  1.407.000,- 

 

Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2021 (afgerond) als volgt vast te 

stellen: 

Baten: €  128.731.000,- 

Lasten: €  128.537.000,- 

Voordelig saldo: € 194.000,- 

     

Balans debet: €  254.832.000,- 

Balans credit: €  254.832.000,- 

   

3. Het voordelig resultaat over 2021 van € 194.000 in 2021 toe te voegen aan de 
algemene vrije reserve    

 

Inleiding 

 

Volgens de Gemeentewet is het de bevoegdheid van de raad om de Jaarstukken 2021 

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

accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven. 

Met deze jaarstukken 2021 legt het (vorige) college verantwoording af over het 

gevoerde beleid en de bereikte resultaten in 2021. 

 

In 2021 heeft Veldhoven laten zien een veerkrachtige gemeenschap te zijn die corona 

goed heeft doorstaan. En is het 100-jarig bestaan van Veldhoven gevierd. 

 

Het jaar 2021 sluit af met een positief saldo van € 194.000. Dit is € 1,8 mln 
voordeliger dan werd verwacht bij de 3e bestuursrapportage 2021. Dit verschil bestaat 

uit meerdere voor- en nadelen. In de samenvatting in de Jaarstukken 2021 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 2021 inclusief 

wijzigingen, dit is de 3e bestuursrapportage 2021 
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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 2022 de 

Jaarstukken 2021 bij de provincie (Gedeputeerde Staten) aan te leveren.   

 

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 voordelige resultaat wordt toegevoegd 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 2022 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 was de goedkeurende verklaring nog 

niet ontvangen. Inmiddels is deze ontvangen. 

 

Financiën 

 

Het voorstel voor bestemming van het jaarresultaat 2021 van € 194.000 om dit toe te 
voegen aan de algemene vrije reserve, wordt verwerkt in 2021.   

 

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.   
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Bijlagen 

 

Raadsbesluit 22bs00057 / 22.068 

Jaarstukken 2021 

Accountantsverslag 

Controleverklaring 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Naar aanleiding van een vraag van dhr. Simonse zegt wethouder Rooijakkers toe de 

accountantsverklaring en de managementletter beschikbaar te stellen voor de 

besluitvormende raadsvergadering. 

 

Dhr. M. van Hulst (SV) heeft geen kennis kunnen nemen van de beantwoording van 

de technische vragen en neemt het voorstel mee terug in de fractie. 

 

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

Het accountantsverslag en de controleverklaring zijn inmiddels beschikbaar. Deze zijn 

toegevoegd aan dit agendapunt. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

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

secretaris                                   burgemeester 
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