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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 23 juni 2016. 

Onderwerp 
Definitieve jaarstukken 2015. 

Advies raadscommissie 
Bespreekpunt. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2015 vaststellen. 

Hierbij het positieve resultaat ad € 2.885.696 conform vastgesteld beleid als volgt te 
bestemmen: 

toevoeging aan reserve beleidsplan: € 2.885.696 
€ 2.885.696 

Doelstelling 
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde 
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2015. 

Inleiding 
De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat na bestemming van € 2.885.696. 

Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:  
Resultaat vóór bestemming: €  
Totaal mutaties reserves: € -/-
Resultaat na bestemming: € 

8.228.982  
5.343.286 
2.885.696 

positief 

positief 

De bestemming van het rekeningsaldo van € 2.885.696 na resultaatbestemming, vindt 
gelijktijdig plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2015. Het resultaat na bestemming 
over het jaar 2015 wordt als volgt gespecificeerd: 

Raming begroting  
na wijzing 

Realisatie  
begrotingsjaar 

Begrotings
afwijking V/N 

01 Fysieke Leefomgeving -15.701.652 -13.388.718 2.312.934 
02 Sociale Leefbaarheid -57.441.051 -50.826.473 6.614.578 
03 Economische Ontwikkeling -2.927.243 -2.872.297 54.946 
04 Dienstverlening en Besturen -5.404.405 -5.631.242 -226.837 

05 Financiën 79.935.953 80.947.712 1.011.759 
Resultaat voor bestemming -1.538.398 8.228.982 9.767.380 
Totaal mutaties reserves 1.603.310 -5.343.286 -6.946.596 
Resultaat na bestemming 64.912 2.885.696 2.820.784 
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Argumenten 
1.1 Op grond van artikei 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 
De interpretatie van wat onder het voorgestelde raadsbesluit wordt verstaan, is: voor de 
vaststelling van de jaarrekening 2015 door de gemeenteraad betekent dit, dat aan de 
gemeenteraad wordt voorgesteld om de jaarrekening 2015 vast te stellen in zijn vergadering 
van 04 juli 2016. Een ontbindende voorwaarde voor vaststelling is het voorbehoud van 
ontvangst van de definitieve controleverklaring van de externe accountant, in het geval deze 
verklaring afkeurend is of een oordeelonthouding geeft. In de overige gevallen blijft de 
vaststelling van de jaarrekening ongewijzigd. Hierdoor kan de jaarrekening 2015 vóór 15 juli 
aan de provincie worden aangeboden. Indien de ontbindende voorwaarde in werking treedt, 
wordt een nieuwe vergadering door de raad gehouden voor behandeling van de jaarrekening 
2015. 

Pianning/uitvoering 
Binnen twee weken na vaststelling van het jaarverslag en in ieder geval vóór 15 juli 2015 
dienen de jaarstukken in het bezit te zijn van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Flevoland. 

Bijiagen 
- Jaarstukken 2015. 
- Tabel met wijzigingen ten opzichte van voorlopige versie jaarstukken. 
- Procesvoorstel bij de jaarrekening 2015. 

burgemeester en wethouders, 
de burgemeester. 

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants 
Steller : de heer P. van den Oever; 35 09; p.vandenoever@noordoostpolder.nl 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 juni 2016, no. 410784; 

gelet op artikei 198 van de Gemeentewet 

B E S L U I T : 
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2015 vast te stellen, onder de 

ontbindende voorwaarde dat uiterlijk 15 augustus 2016 een goedkeurende verklaring 
(met een beperking) van de accountant is ontvangen. 

2. Hierbij het positieve resultaat ad € 2.885.696 conform vastgesteld beleid als volgt te 
bestemmen: 
- toevoeging aan reserve beleidsplan € 2.885.696 

€ 2.885.696 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 juli 2016 
De griffier, de voorzitter, 


