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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum: 15 juni 2016 
Nummer:                                   
 
Onderwerp: Jaarstukken 2015 gemeente Tubbergen 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Samenvatting van het voorstel 
De jaarstukken 2015 van de gemeente Tubbergen kennen een positief resultaat van  
€ 2.233.000 na bestemming.  
De accountant heeft bij de jaarrekening 2015 (het financiële deel van de jaarstukken 2015) een 
verklaring met beperking afgegeven voor de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Het  
accountantsverslag (rapport van bevindingen) bevat de belangrijkste bevindingen. 
 

Aanleiding voor dit voorstel 
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. In het eerste deel, het jaarverslag, 
staat het gevoerde beleid centraal. In het tweede deel, de jaarrekening, worden de cijfers 
gepresenteerd. Hiermee wordt het boekjaar afgesloten en verantwoording afgelegd over 2015. Dit 
laatste document in de Planning & Control cyclus van 2015 geeft antwoord op wat wilden we bereiken, 
wat hebben we daadwerkelijk bereikt en wat heeft het gekost? 
 
 
 

Jaarstukken 

Jaarverslag 

Jaarrekening 

Programmaverantwoording 

Paragrafen 

Programmarekening + toelichting 

Balans + toelichting 

 
 
. 
In het jaarverslag 2015 wordt de indeling van de begroting 2015 gevolgd en wordt de realisatie van de 

doelstellingen uit de programmavelden “krachtige kernen”, “economische kracht en werk”, “omzien 
naar elkaar” en “burger en bestuur” nader beschouwd 

 
Samenvatting jaarrekening 2015 
De jaarstukken 2015 van de gemeente Tubbergen kennen in eerste instantie een positief resultaat van  
€ 2.449.000 na bestemming. Dit positieve eindresultaat is een resultante van diverse voordelige en 
nadelige verschillen. Op pagina 6 van de nota van aanbieding staan al deze verschillen genoemd en 
voorzien van een verklaring.  
 
Daarnaast is er op bladzijde 13 van de nota van aanbieding een overzicht opgenomen van budgetten 

welk in 2015 niet volledig zijn aangewend.  

Hiervoor is geen afzonderlijk raadsvoorstel gemaakt, maar hebben we gemeend deze mee te kunnen 
nemen in deze besluitvorming van de jaarstukken 2015. 
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Concluderend kunnen we zeggen dat het resultaat na 
bestemming € 2.449.000 bedraagt. Van dit resultaat wordt uw 
raad voorgesteld om onderstaande mutatie voortvloeiend uit het boekjaar 2015 m.b.t. reserves alsnog te 
verwerken in het jaarrekeningresultaat: 
a) toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 216.000 (vanwege de overheveling van  
    budgetten uit 2015 naar 2016); 
 
Na verwerking van bovenstaande mutaties blijft uiteindelijk een positief resultaat over van  
€ 2.233.000 na bestemming,  welke conform bestaand beleid wordt gedoteerd aan de reserve 
incidenteel beschikbaar algemene middelen.  
 
Accountantsverklaring met beperking 
Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de accountant een accountantsverklaring afgegeven met 
beperking. De beperking heeft betrekking op de opgenomen bedragen voor de nieuwe taken binnen 
het sociaal domein ( jeugd en wmo) en heeft te maken me de situatie dat wij enerzijds  nog niet van 
alle zorgleveranciers een verantwoording hebben ontvangen van de kosten en anderzijds een aantal 
zorgleveranciers geen sluitende accountantsverklaring konden overleggen bij de 
kostenverantwoording. Daarom hebben wij- in afstemming met de accountant,  de kosten voor Jeugd 
nieuwe taken en Wmo nieuwe taken over 2015 voor een deel moeten becijferen aan de hand van  de 
aangegane verplichtingen. De gang van zaken betekent wel dat de opgenomen bedragen niet keihard 
zijn. Om deze reden heeft de accountant voor deze onderdelen dan ook een opmerking gemaakt over 
de mate van zekerheid van kosten wat uiteindelijk heeft geleid tot een accountsverklaring met 
beperking. Voor de duidelijkheid; van een accountantsverklaring met beperking was ook sprake 
geweest indien de bedragen uit de verantwoording van kosten van de zorgleveranciers als 
uitgangspunt waren genomen. Dit omdat er teveel verantwoordingen ontbraken en/of 
verantwoordingen niet waren voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.   
Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de aanbiedingsbrief; onderdeel sociaal domein en 
het rapport van de accountant.  
 
In deze situatie is onze gemeente niet uniek. Meerdere gemeenten hebben met dezelfde problematiek 
te maken.  
 
Tenslotte meldt de accountant dat – voor zover hij dat heeft kunnen beoordelen – het jaarverslag 
(programmaverantwoording en paragrafen) verenigbaar is met de jaarrekening. 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 

 

Vergadering presidium op  

Besluit presidium: o om advies naar cie. S. en B. / cie. R. en E.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. / cie. R. en E. op  

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: 

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 
Nummer:                                   
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016, nr. I16.036850  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleven en Bestuur van 28 juni 2016; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 198 lid 1 van de Gemeentewet. 
 
B E S L U I T: 
 
De aangeboden jaarstukken 2015 conform vast te stellen en het voordelige resultaat van € 2.449.000 
als volgt te bestemmen:  
a) toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 216.000; 
b) toevoeging  reserve incidenteel beschikbaar algemene middelen € 2.233.000. 
 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van 13 juli 2016 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

{HELGAL} {MERVYNS} 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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