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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 29 augustus 2016.
Onderwerp
Opnieuw vaststellen jaarstukken 2015.
Advies r a a d s c o m m i s s i e
Aan de raad.
S t a t u s : ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Opnieuw vaststellen jaarstukken 2015.
2. 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
1. Na uw vaststelling van de jaarrekening 2015 op 04 juli 2016, onder voorbehoud van
ontvangst van de controleverklaring hierop vóór 15 augustus 2016, zoals u dat per
amendement heeft besloten, dient u de jaarrekening opnieuw ter vaststelling
aangeboden te worden, omdat de controleverklaring niet is ontvangen vóór 15
augustus 2016 en gemeente Noordoostpolder onverkort verplicht blijft een door de
gemeenteraad vastgestelde jaarrekening in te dienen bij de provincie.
2. Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2015, inclusief een
controleverklaring.
Inleiding
De jaarrekening en het jaarverslag 2015 zijn op een aantal plaatsen gewijzigd ten opzichte
van de eerder door de raad vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 2015 op
04 juli 2016, vanwege een aanpassing in de grondexploitaties. Deze aanpassing heeft geen
gevolg voor het resultaat na bestemming, maar wel op het resultaat vóór bestemming. De
jaarrekening 2015 sluit af met een positief resultaat na bestemming van € 2.885.696. In de
Sisa-bijlage is een hoeveelheid in aantallen aangepast, hetgeen niet leidt tot een ander beeld
van de jaarrekening 2015.
Aanpassing
verliesvoorziening
De review op de jaarrekeningcontrole 2015 bracht aan het licht dat Noordoostpolder te
voorzichtig is geweest ten aanzien van het treffen van maatregelen om negatieve risico's op
de grondexploitatie Welierwaard a f t e hechten. Voor De Welierwaard, Het Stadshart en De
Munt I I wordt een extra risicoinventarisatie gemaakt. Door de betere vooruitzichten ten tijde
van het opstellen van de jaarrekening 2015 en de positieve eindwaarde waarop De
Welierwaard is becijferd, dient de bestaande voorziening van
€ 1 miljoen volledig vrij te vallen. Het aanhouden van een voorziening voor het resterende
risico van € 880.000 was een brug te ver in voorzichtigheid. Deze vrijgevallen voorziening is
toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties.
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Ontbinding

vaststelling

Na het inwerking treden van de ontbindende voorwaarde van de eerdere vaststelling, is het
noodzakelijk de jaarrekening tezamen met het jaarverslag opnieuw door u te laten
vaststellen. De controleverklaring is niet ontvangen vóór de door u als uiterste gestelde
datum. De reden hiervoor is dat het de centrumgemeente Almere (en haar externe
accountant) niet is gelukt de controleverklaring en productieverantwoording op te leveren op
de uiterste hiervoor gestelde datum a f t e ronden. Dat oplevering van de controleverklaring
door de accountant van gemeente Noordoostpolder onzeker was, wist u als gemeenteraad.
Het was gelukt een planning te maken met de accountant van gemeente Noordoostpolder,
gebaseerd op de opleverdatum voor de stukken van de centrumgemeente. De
controleverklaring van de centrumgemeente is echter zes dagen later opgeleverd dan was
gesteld. Een complicerende factor is dat de afgegeven verklaring van de centrumgemeente
niet "schoon" is. Het effect hiervan is, dat onderzocht moet worden of dit doorwerking heeft
naar de rest van de jaarrekening 2015 van gemeente Noordoostpolder. Vanwege deze twee
aspecten was het voor de accountant van gemeente Noordoostpolder niet meer mogelijk in
hun al volgeboekte agenda te schuiven om de uiterste datum voor oplevering van de
controleverklaring van gemeente Noordoostpolder te realiseren.
Onmiddellijk na het bekend worden van deze informatie is gezocht naar alternatieven binnen
het beschikbare tijdsframe. Na rijp beraad tussen interne en externe partijen is als enige
reëel alternatief een uitstel van 31 augustus tot 15 september 2016, van indienen van de
jaarrekening en het jaarverslag 2015 bij Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland,
gebleken. Alle partijen, het college van gemeente Noordoostpolder, de accountant van
gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland maken het hierdoor mogelijk u als
gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 2015 alsnog zowel binnen de door het rijk
vastgestelde termijn van 30 september 2016 vast te stellen, waarbij het rijk heeft
aangegeven geen sancties te zullen opleggen. Tevens te voldoen aan de uiterste datum van
15 september 2016 voor aanlevering bij de provincie.
Controleverklaring
De controleverklaring

is met beperking voor getrouwheid

en

rechtmatigheid.

Resultaat
De jaarrekening 2015 sluit ongewijzigd af met een positief resultaat na bestemming van €
2.885.696.
Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
Resultaat vóór bestemming
€
9.108.982
positief
Totaal mutaties reserves
€ -/6.223.286
Resultaat na bestemming
€
2.885.696
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 op de volgende pagina als volgt gespecificeerd:
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Raming begroting
na wijzing

Realisatie
begrotingsjaar

Begrotingsafwijking

01 Fysieke Leefomgeving

-15.701.652

-12.508.718

3.192.934

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

9.108.982

10.647.380

1.603.310

-6.223.286

-7.826.596

64.912

2.885.696

2.820.784

Totaal mutaties reserves
Resultaat na bestemming

V/N
V

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 de jaarrekening 2015 en in ieder
geval vóór 15 september 2016 dienen de jaarstukken in het bezit te zijn van Gedeputeerde
Staten van de provincie Flevoland.
Bijlagen
-Jaarstukken 2015
-Tabel wijzigingen t.o.v. vorige versie
-Rekening in één oogopslag 2015 (RIEO)
-Amendement, ontbreken controleverklaring
-Brief BZK, aanlevering uiterlijk 30 september
-Brief provincie, uitstel 15 september
ran burgemeester en wethouders,
de burgemeester

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

RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpoider,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016, no. 423433;
gelet op artikel 198 Gemeentewet
BESLUIT:
1. Opnieuw vaststellen jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2015.
2. 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 12 september 2016.
De griffier,

de voorzitter,

Jaarrekening 2015
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