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Emmeloord, 19 mei 2020.

Onderwerp
Jaarstukken 2019

Advies raadscommissie 
Debatstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2019 vaststellen.
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 775.831 conform beleid als volgt te bestemmen:

• Reserve beleidsplan € 462.389
• Reserve beleidsplan oormerk Transitie Warmte €202.101
• Reserve beleidsplan oormerk Energieloket € 36.341
• Reserve beleidsplan oormerk Kerkenvisie € 75.000

Doelstelling
Het na afloop van het begrotingsjaar verantwoording afleggen over het gevoerde bestuur, onder 
overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag 2019.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken aan over het jaar 2019, inclusief de controleverklaring inzake de 
aspecten getrouwheid en rechtmatigheid.

Het resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
Resultaat vóór bestemming € 4.592.420
Totaal mutaties reserves € 5.110.995
Resultaat na bestemming € 775.831*)

Raming begroting na 
wijziging Realisatie begrotingsjaar Begrotingsafwijking

00 Bestuur en ondersteuning €-13.559.135 €-12.773.186 € 785.949

01 Fysieke leefomgeving €-18.110.525 €-13.644.133 € 4.466.392

02 Sociale leefbaarheid €-11.319.936 €-10.900.343 €419.593

03 Economische ontwikkeling € 1.230.067 € 226.607 €-1.003.460

04 Dienstverlening en besturen € -3.085.693 € -3.922.432 € -836.739

05 Financiën €87.056.911 € 87.453.424 €396.513

06 Krachtig Noordoostpolder € -42.970.906 €-41.847.517 € 1.123.389

Resultaat voor bestemming €-759.217 € 4.592.420 €5.351.637

Totaal mutaties reserves €759.217 €3.816.589 € -4.575.806

Resultaat na bestemming €0 € 775.831 € 775.831

') Zoals door ons is aangegeven in de decemberrapportage, heeft het college de



mogelijkheid van een negatief rekeningresultaat voor 2019 niet uitgesloten. In de 
decemberrapportage werd een voorlopig verlies gerapporteerd van € 831.124.
Het resultaat 2019 zou zonder onttrekking van € 831.124 aan de decemberrapportage 
zijn uitgekomen op € 55.293 negatief. Door de begrote onttrekking wordt enerzijds het 
negatieve resultaat van de decemberrapportage opgeheven en anderzijds resulteert dit in een 
positief resultaat van € 775.831.

De bestendige gedragslijn is dat door middel resultaatbestemming het positieve resultaat 
wordt bestemd als toevoeging aan de reserve beleidsplan, omdat hiermee wordt voorkomen 
dat onnodig aan een reserve wordt onttrokken. Immers, nu ontstaat een positief resultaat, 
hetgeen niet de intentie is van een onttrekking aan een reserve, maar overigens wel 
rechtmatig en correct is en als doel heeft om te voorkomen dat er bij de jaarrekening 
programmatekorten gepresenteerd moesten worden, die als een onrechtmatigheid zouden 
worden aangemerkt voor de begrotingsuitvoering door het college.

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
De rekening in één oogopslag volgt, zoals te doen gebruikelijk, nog. Deze wordt voorafgaand aan de 
vergadering van de gemeenteraad aangeboden.

Planning/uitvoering
Binnen twee weken na vaststelling van de jaarstukken en in ieder geval vóór 15 juli 2020 dienen de 
jaarstukken te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

Bijlagen
De jaarstukken 2019

Portefeuillehouder
Steller

: de heer H. Wijnants
: mevrouw M.H. Bast; 0527 63 34 18; m.bast@noordoostpolder.nl

mailto: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 19 mei 2020, no. 20.0001030; 

gelet op artikel 198 Gemeentewet;

BESLUIT:

1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2019 vast te stellen;
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 775.831 conform beleid als volgt te bestemmen:

• Reserve beleidsplan € 462.389
• Reserve beleidsplan, oormerk Transitie Warmte € 202.101
• Reserve beleidsplan, oormerk Energieloket € 36.341
• Reserve beleidsplan, oormerk Kerkenvisie € 75.000

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 29 juni 2020.
De griffier, de voorzitter,


