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Emmeloord, 16 april 2013.

Onderwerp
Jaarstukken 2012.

Voorgenomen besluit
De jaarstukken 2012 vaststellen.

Advies raadscommissie

[Advies] 

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2012 aan, inclusief de goedkeurende 
controleverklaring (voorheen accountantsverklaring) inzake de aspecten getrouwheid en 
rechtmatigheid.

Met ingang van boekjaar 2012 is één document opgesteld, de jaarstukken, dat zowel het 
jaarverslag als de jaarrekening behelst. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds vanuit 
het perspectief om maximaal invulling te geven aan de wettelijke voorschriften en 
anderzijds om invulling te geven aan de wens van de gemeenteraad om informatie 
compacter te presenteren.

Jaarstukken 2012
De jaarrekening 2012 sluit met een negatief resultaat ná bestemming van € 2.244.063.

Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:

Resultaat vóór bestemming €  13.358.491 negatief
Totaal mutaties reserves €    11.114.428 
Resultaat ná bestemming €    2.244.063 negatief

De dekking van het rekeningsaldo van € 2.244.063 ná resultaatbestemming, vindt plaats 
na dat de jaarrekening 2012 is vastgesteld. 

Het negatieve rekeningresultaat 2012 wordt conform vastgesteld beleid gedekt door een 
onttrekking aan de algemene reserve ter grootte van hetzelfde bedrag. De stand van de 
algemene reserve is € 10 miljoen. Bij vaststelling van de nota’s Reserves & 
Voorzieningen en Weerstandsvermogen & Risicomanagement is bepaald dat de 
risicoreserve minimaal € 15 miljoen moet bedragen. Dit niveau is bereikt doordat naast  
de € 10 miljoen van de algemene reserve tevens de omvang van de 
koepelegalisatiereserve Sociaal Domein (per ultimo 2012 € 6 miljoen) wordt aangemerkt 
als algemene risicoreserve.

Het verwerken van het negatieve rekeningresultaat vraagt om een vervolgbesluit ten 
aanzien van aanzuivering van de algemene (risico)reserve.
Gezien het feit dat de nota’s Reserves & Voorzieningen en Weerstandsvermogen & 
Risicomanagement 28 maart 2013 zijn vastgesteld en het rekeningresultaat per 
31 december 2012 geldt, wordt voorgesteld de algemene reserve aan te zuiveren ter 
grootte van het rekeningresultaat. 
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Aangezien de Poldertoren wordt afgewaardeerd met € 2.936.616 is het consistent om de 
restwaardereserve in de reserve beleidsplan te ontoormerken en te gebruiken voor 
dekking van het resultaat.

Samengevat ziet de voorgestelde dekking van het rekeningresultaat 2012 er als volgt 
uit:
Rekeningresultaat 2012: € 2.244.063 -/-
Ontoormerken restwaardereserve Poldertoren: € 1.350.000 +/+
Nog dekking de vinden voor: €    894.063 -/-
Gedeeltelijk vrije deel reserve beleidsplan: €    894.063 +/+

  0
Het resultaat na bestemming over het jaar 2012 wordt als volgt gespecificeerd:

Raming

begrotingsjaar

ná wijziging

Realisatie

begrotingsjaar

Begrotings-

afwijking

01 Fysieke leefomgeving 31.856.788-   30.270.267-   1.586.521   N

02 Sociale leefbaarheid 35.433.677-   32.920.128-   2.513.549   V

03 Economische ontwikkeling 2.113.639-    2.042.941-    70.698       V

04 Dienstverlening en besturen 5.584.148-    6.513.877-    929.729-     V

05 Financiën 58.363.319   58.388.722   25.403       V

Resultaat vóór bestemming 16.624.933-   13.358.491-   3.266.442   N

Totaal mutaties reserves 16.626.013   11.114.428   5.511.585-   V

Resultaat ná bestemming 1.080          2.244.063-    2.245.143-   V

Omschrijving programma

Doelstelling

Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde 
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2012.

Voorgesteld besluit

Het jaarverslag over het dienstjaar 2012 vaststellen.

Argumenten
1.1 Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast 

in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en 
lasten van Noordoostpolder.

2.1 Het jaarverslag dient overeenkomstig de jaarrekening vastgesteld te worden door 
de raad.

Kanttekeningen
Geen.

Planning/uitvoering
Binnen twee weken na vaststelling van het jaarverslag en in ieder geval vóór 15 juli 2013 
dienen de jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Flevoland.
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Bijlagen

Jaarstukken 2012.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : P.M.S. Vermeulen
Steller : dhr. Th.J. Stigt; 34 15; r.stigt@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2013, no. 6185-1;

B E S L U I T:

de jaarstukken 2012 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 mei 2013.
De griffier,            de voorzitter,


