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Emmeloord, 20 mei 2013.
Onderwerp
Jaarstukken 2013.
Voorgenomen besluit
Het jaarverslag over het dienstjaar 2013 vaststellen.
Advies raadscommissie
Dit is een bespreekstuk voor alle fracties.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2013 aan, inclusief de goedkeurende
controleverklaring inzake de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.
Jaarstukken 2013
De jaarrekening 2013 sluit met een positief resultaat ná bestemming van € 2.235.534.
Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
Resultaat vóór bestemming
Totaal mutaties reserves
Resultaat ná bestemming

€
€
€

3.192.970
5.428.504
2.235.534

negatief
positief

De bestemming van het rekeningsaldo van € 2.235.534 ná resultaatbestemming, vindt
gelijktijdig plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2013.
Het voorstel is het positieve rekeningresultaat 2013 conform vastgesteld beleid als volgt
te bestemmen:
- toevoeging aan reserve grondexploitaties:
€ 600.000*
- toevoeging aan reserve Sociaal Domein:
€ 741.470**
- reserve beleidsplan:
€ 894.064***
*) Bij het opstellen van de jaarstukken is berekend dat voor een voldoende
weerstandvermogen voor de grondexploitaties een toevoeging van € 600.000 plaats
moet vinden aan de reserve grondexploitaties tot een niveau van € 4.313.985.
**) In het kader van het vastgestelde plafond Koepelreserve Sociaal Domein vond in
2013 afroming plaats tot met maximumniveau. In de resultaatbestemming 2013 wordt
dit weer toegevoegd aan de Koepelreserve Sociaal Domein conform raadsbesluit
20-1-2014.
***) Bij raadsbesluit van februari 2014 is bij het agendapunt Vervanging Marknesserbrug
besloten om van uit gedeeltelijk ontoormerken van gereserveerde dekking binnen de
reserve beleidsplan, als gevolg een lager benodigd budget voor renovatie van de
Marknesserbrug in plaats van vervanging, een bedrag van € 832.500 toe te voegen aan
de reserve vervanging bruggen. Hierdoor kan nu het resterende bedrag van het resultaat
worden toegevoegd aan de reserve beleidsplan.
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Het resultaat na bestemming over het jaar 2013 wordt als volgt gespecificeerd:
Omschrijving programma

Raming
begrotingsjaar
na wijziging

01 Fysieke leefomgeving

€ -20.472.493

€

-19.363.903

€

-1.108.590

V

02 Sociale leefbaarheid

€ -32.579.840

€

-30.933.586

€

-1.646.254

V

03 economische ontwikkeling

€

-2.003.696

€

-1.937.351

€

-66.345

V

04 Dienstverlening en besturen €

-4.811.754

€

-4.783.995

€

-27.759

V

05 Financiën

€

53.374.044

€

53.825.865

€

-451.821

V

Resultaat vóór bestemming

€

-6.493.739

€

-3.192.970

€

-3.300.769

V

Totaal mutaties reserves

€

6.493.739

€

5.428.504

€

1.065.235

N

Resultaat na bestemming

€

-

€

2.235.534

€

-2.235.534

V

Realisatie
begrotingsjaar

Begrotingsafwijking

V/N

Doelstelling
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2013.
Voorgesteld besluit
1.
Het jaarverslag over het dienstjaar 2013 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 2014
dienen de jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Flevoland.
Bijlagen
1.
Jaarstukken 2013.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : H. Wijnants.
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 20 mei 2014, no. 246369-1;

B E S L U I T:
Het jaarverslag over het dienstjaar 2013 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 30 juni 2014.
De griffier,
de voorzitter,

