No. 486070-1

Emmeloord, 6 juni 2017.
Onderwerp
Jaarstukken 2016.
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2016 vaststellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 2.970.410 als volgt te bestemmen:
-

toevoeging aan de Reserve (bouw)grondexploitaties € 661.200
toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk
Marknesserbrug)
€ 2.309.210
€ 2.970.410

Doelstelling
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2016.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2016 aan, inclusief d e
controleverklaring inzake de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.
Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
Resultaat vóór bestemming
€ 5.368.302
Totaal mutaties reserves
-/- € 2.247.892
Vennootschapsbelasting
-/- € 150.000
Resultaat ná bestemming
€ 2.970.410 positief
De bestemming van het rekeningsaldo van € 2.970.410, vindt gelijktijdig plaats met het
definitieve vaststellen van de jaarrekening 2016.
Raming begroting
na wijzing

Realisatie
begrotingsjaar

01 Fysieke Leefomgeving

€

-18.428.811 €

02 Sociale Leefbaarheid

€

-14.459.183 €

03 Economische Ontwikkeling

€

-2.665.413

€

-2.828.917

04 Dienstverlening en Besturen

€

-7.125.410

€

05 Financiën

€

81.784.495

06 Krachtig Noordoostpolder

€

-42.918.772

Resultaat voor bestemming

€

-3.813.094 €

5.368.302

Totaal mutaties reserves

€

4.001.538

€

Vennootschapsbelasting

€

0 €

Resultaat na bestemming

€

188.444

V/N

€

4.649.852

V

-13.482.669 €

976.514

V

€

- 163.504

N

-6.339.872

€

785.538

V

€

82.244.377

€

459.882

V

€

-40.445.658 €

2.473.114

V

€

9.181.396

V

-2.247.892

€

-6.249.430

N

-150.000

€

- 150.000

N

2.970.410

€

2.781.966

V

€

-13.778.959

Begrotingsafwijking

No. 486070-2

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.
1.2
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 2017
dienen de jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Flevoland.
Bijlagen
- Jaarstukken 2016.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants.
Steller
: de heer P. van den Oever; 06 13 33 38 49;
p.vandenoever@noordoostpolder.nl

No. 486070-3

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017, no. 486061;
gelet op artikel 198 GW
B E S L U I T:
1

Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2016 vaststellen.
Hierbij het positieve resultaat ad € 2.970.410 als volgt te bestemmen:

-

toevoeging aan de Reserve (bouw)grondexploitaties
toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk
Marknesserbrug)

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 10 juli 2017.
De griffier,
de voorzitter,

€

661.200

€ 2.309.210
€ 2.970.410

