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gemeente

NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 31 mei 2018.

Onderwerp
Jaarstukken 2017

Advies raadscommissie
Debatstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2017 vaststellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 2.575.893 conform vastgesteld beleid als volgt te 
bestemmen:

toevoeging aan de Reserve beleidsplan € 1.980.893
toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk 
Marknesserbrug) € 595.000

€ 2.575.893

Doelstelling
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde 
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2017.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan over het jaar 2017, inclusief de 
controleverklaring inzake de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.

Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
Resultaat vóór bestemming € 2.515.966
Totaal mutaties reserves € 59.927
Resultaat na bestemming € 2.575.893

Raming begroting na 
wijziging

Realisatie
begrotingsjaar

00 Bestuur en ondersteuning

01 Fysieke leefomgeving

02 Sociale leefbaarheid

03 Economische ontwikkeling

04 Dienstverlening en besturen

05 Financiën

06 Krachtig Noordoostpolder

Resultaat voor bestemming

Totaal mutaties reserves

€ -12.598.486

€ -15.890.942

€ -11.247.268

€ -1.205.452

€ -2.385.822 

€ 78.902.416 

€ -40.257.310

€ -4.682.864

€ 4.737.559

C 54.695

€ -12.327.535 

€ -13.615.945

€ -10.372.357

€ -434.836

€ -1.722.176 

€ 79.113.682 

€ -38.124.867 

€ 2.515.966

€ 59.927

C 2.575.893

Begrotingsafwijking

€ -270.951

€ -2.274.997

€ -874.911

€ -770.616

€ -663.646 

€ -211.266 

€ -2.132.443

€ 7.198.830

€ -4.677.632

C 2.521.198
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V

V

V

V

V

V

V
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VResultaat na bestemming
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De bestemming van het rekeningsaldo van € 2.575.893 vindt gelijktijdig plaats met het 
definitieve vaststellen van de jaarrekening 2017.

Argumenten
1.1 Op grond van artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarrekening vast in 

het jaar volgende op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten 
van de gemeente 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 de jaarstukken en in ieder geval vóór 15 juli 2018 
dienen de jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 
Flevoland.

Bijlagen

Portefeuillehouder : de heer J.E. Wijnants
Steller : mevrouw M.H. Bast; 0527 63 34 18; m.bast@noordoostpolder.nl
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gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018, no. 18.0000332;

gelet op artikel 198 Gemeentewet

BESLUIT:

1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2017 vaststellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 2.575.893 conform vastgesteld beleid als volgt te 

bestemmen:
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk 

Marknesserbrug)

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 9 juli 2018.
De griffier, ^^ de voorzitter,

€ 1.980.893

€___ 595.000
€ 2.575.893


