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Emmeloord, 30 mei 2022. 
 
Onderwerp 
Jaarstukken 2021 
 
Advies raadscommissie 
 
 
Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 
 
Voorgesteld besluit 

1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2021 vaststellen. 
2. Hierbij het positieve rekeningresultaat over 2021 ad € 7.532.963 als volgt te bestemmen: 
- Toevoeging aan de reserve beleidsplan, oormerk covid-19   €    244.999 

- Toevoeging aan de reserve beleidsplan, oormerk Erfgoed deal  €    472.000 

- Toevoeging aan de reserve beleidsplan, oormerk risicoreserve  
onzekerheden sociaal domein      €    500.000 

- Toevoeging aan de reserve beleidsplan, oormerk thuiswonenden 
met dementie        €      50.000 

- Toevoeging aan de reserve beleidsplan     € 6.265.964 
 
Doelstelling 
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde bestuur op de 
uitvoering van de begroting 2021, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2021. 
 
Inleiding 
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan over het jaar 2021 die in het teken staan van de uitvoering van 
de begroting. Het college heeft, ondanks de coronapandemie, het overgrote deel van de begroting 
kunnen uitvoeren, zoals u in deze verantwoording kunt lezen.  
 
Bestemming rekeningresultaat  

Voorgesteld wordt om het resultaat van € 7.532.963 als volgt te bestemmen: 
 
- Een bedrag van € 244.999 te storten in de reserve beleidsplan - oormerk Covid-19. Het betreft hier 
gelden welke zijn ontvangen in december via de Algemene Uitkering als zijnde gelden welke de 
gemeente heeft ontvangen om de effecten van covid-19 op te kunnen vangen. In december was de 
mogelijkheid niet meer aanwezig om de raad te laten bestemmen over deze gelden.  
 
- Een bedrag van € 472.000 te storten in de reserve beleidsplan - oormerk Erfgoeddeal. Het betreft 
hier gelden welke zijn ontvangen in december via de Algemene Uitkering om in te zetten voor de 
uitvoering van de Erfgoeddeal stijlicoon Nagele. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2022 deze 
gelden reeds toegekend om te besteden voor de Erfgoeddeal stijlicoon Nagele.  
 
- Een bedrag van € 500.000 te storten in de reserve beleidsplan - oormerk risicoreserve onzekerheden 
sociaal domein. Ten behoeve van het kunnen opvangen van uitkomsten van (een) risico(s), mocht(en) 
deze zich in nadelige vorm manifesteren voor gemeente Noordoostpolder.    
 
- Een bedrag van € 50.000 te storten in de reserve beleidsplan - oormerk plan van aanpak activiteiten 
voor thuiswonende mensen met dementie. Betreft hier gelden welke zijn ontvangen van het Rijk via de 
algemene uitkering in december. Uitvoering van dit plan van aanpak gaat plaats vinden in 2022.  
 
- Het restant van € 6.265.964 toe te voegen aan de reserve beleidsplan.  
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Het resultaat over het boekjaar 2021 is op de volgende wijze tot stand gekomen: 

 
 
De bestemming van het rekeningsaldo van € 7.532.963. voor resultaatbestemming, vindt gelijktijdig 
plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2021.  
 
Voor een nadere toelichting van dit resultaat verwijzen wij u naar de jaarrekening 2021 zelf.  
 
Op het moment van behandeling van de jaarstukken 2021 door het college was de accountant nog 
bezig met de afronding van zijn interne review. De tekst van de controleverklaring dient nog te worden 
toegevoegd aan de jaarrekening. Dit volgt voor de datum van vaststelling door de gemeenteraad.  
 
Argumenten 
1.1 Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in het jaar 

volgende op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente 
Noordoostpolder 

1.2 Het jaarverslag dient overeenkomstig de jaarrekening vastgesteld te worden door de raad. 
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Planning/uitvoering 
Binnen twee weken na vaststelling van de jaarstukken en in ieder geval vóór 15 juli 2022 dienen de 
jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. 
 
Bijlagen 
De jaarstukken 2021 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : H Wijnants 
Steller : de heer J.G. Kootstra, 0527 633 911; j.kootstra@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2022, no. 22.0000893; 
 
gelet op artikel 198 
 
B E S L U I T: 

1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2021 vast te stellen. 
2. Hierbij het positieve resultaat van € 7.532.963 over 2021 als volgt te bestemmen:  

a. Een bedrag van € 244.999 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk Covid-19;  
b. Een bedrag van € 472.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk    
Erfgoeddeal;  
c. Een bedrag van € 500.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk 
risicoreserve onzekerheden sociaal domein;  
d. Een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de reserve beleidsplan - oormerk plan van 
aanpak activiteiten voor thuiswonende mensen met dementie en  
e. Het overige saldo toe te voegen aan de reserve beleidsplan. 

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 juli 2022. 
 
De griffier,             de voorzitter, 
 


