
 

 

No. 314427 

 

 

 

 

Emmeloord, 28 april 2015. 

 

Onderwerp 

Jaarstukken 2014 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Het jaarverslag over het dienstjaar 2014 vaststellen. 

 

Het positieve resultaat ad € 3.017.431 conform vastgesteld beleid als volgt te 

bestemmen: 

- toevoeging aan reserve Sociaal Domein €    435.402 

- toevoeging aan reserve beleidsplan € 2.582.029 

      € 3.017.431 

Doelstelling 

Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde 

bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2014. 

 

Inleiding 

Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2014 aan, inclusief de goedkeurende 

controleverklaring inzake de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. 

 

Jaarstukken 2014 

De jaarrekening 2014 sluit met een positief resultaat ná bestemming van € 3.017.431. 

 

Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen: 

 

Resultaat vóór bestemming €   373.476  

Totaal mutaties reserves €     2.643.955  

Resultaat ná bestemming €     3.017.431 positief 

 

 

De bestemming van het rekeningsaldo van € 3.017.431 ná resultaatbestemming, vindt 

gelijktijdig plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2014.  

 

Het voorstel is het positieve rekeningresultaat 2014 conform vastgesteld beleid als volgt 

te bestemmen:  

- toevoeging aan reserve Sociaal Domein:    €     435.402 (*) 

- toevoeging aan reserve beleidsplan:  €  2.582.029    

€  3.017.431 

 

 

*) In het kader van het vastgestelde plafond Koepelreserve Sociaal Domein vond 

afroming plaats tot met maximumniveau. In de resultaatbestemming 2014 wordt dit 

weer toegevoegd aan de Koepelreserve Sociaal Domein omdat er in 2015 een 

onttrekking plaats vindt aan de koepelreserve om de implementatielasten van 2015 te 

dekken.  



 

 

Het resultaat na bestemming over het jaar 2014 wordt als volgt gespecificeerd: 

 

 
 

 

 

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 2015 

dienen de jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 

Flevoland. 

 

Bijlagen 

-Jaarstukken 2014 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. J.E. Wijnants 

Steller : de heer Th.J. Stigt; r.stigt@noordoostpolder.nl 

  

Omschrijving programma Raming 

begrotingsjaar na 

wijziging

Realisatie 

begrotingsjaar

Begrotings-

afwijking

V/N

01 Fysieke leefomgeving -23.069.327€            -22.249.015€       820.312€                 V

02 Sociale leefbaarheid -33.836.461€            -31.427.238€       2.409.223€             V

03 Economische ontwikkeling -2.082.112€              -1.846.717€         235.395€                 V

04 Dienstverlening en besturen -4.888.798€              -4.457.978€         430.820€                 V

05 Financien 61.157.280€              60.354.424€         -802.856€               N

resultaat vóór bestemming -2.719.418€              373.476€               3.092.894€             V

Totaal mutaties reserves 2.782.252€                2.643.955€           -138.297€               N

resultaat na bestemming 62.834€                      3.017.431€           2.954.597€             V



 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 april 2015, no.314427-1; 

 

gelet op artikel 198 van de Gemeentewet 

 

B E S L U I T: 

 

het jaarverslag over het dienstjaar 2014 vast te stellen; en 

 

het positieve resultaat ad € 3.017.431 conform vastgesteld beleid als volgt te 

bestemmen: 

- toevoeging aan reserve Sociaal Domein €    435.402 

- toevoeging aan reserve beleidsplan € 2.582.029 

      € 3.017.431 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 1 juni 2015. 

De griffier,             de voorzitter, 


