
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 14268
Datum vergadering: 18 juni 2018
Datum voorstel: 22 mei 2018
Nummer: 12 A 
Onderwerp: Jaarrekening Noaberkracht 2017

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen u voor kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag (rapport van bevindingen) 
2017 en van de jaarrekening 2017 met bestemmingsvoorstel van de bedrijfsorganisatie Noaberkracht 
Dinkelland Tubbergen en af te zien van het indienen van een zienswijze.

Samenvatting van het voorstel
Op 17 april 2018 heeft het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
ingestemd met de jaarstukken 2017.

Conform de geldende procedure van de Gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
nodigen wij de gemeenteraad uit zijn zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening en het 
bestemmingsvoorstel.

Aanleiding voor dit voorstel
De voorliggende jaarstukken bevatten de financiële verantwoording (de jaarrekening). Het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie heeft hierin een transparant beeld gegeven van de resultaten van het afgelopen 
jaar.

Door Eshuis registeraccountants B.V. is een goedkeurende verklaring afgegeven voor zowel getrouwheid als 
rechtmatigheid. De verklaring is als bijlage toegevoegd.

De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat van € 1.268.248.

Er is een analyse uitgevoerd op de afwijkingen (zowel positief als negatief) die leiden tot het 
rekeningresultaat. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de jaarrekening. Structurele 
afwijkingen zijn meegenomen bij het opstellen van de begroting 2018 van Noaberkracht.

In 2017 zijn een aantal werkzaamheden niet voltooid en daarom zijn de bijbehorende incidentele budgetten 
niet of niet volledig benut. Deze budgetten vallen vrij ten gunste van het resultaat en maken onderdeel uit 
van het positief resultaat. De werkzaamheden worden in 2018 afgerond en daarom komen deze budgetten in 
aanmerking voor budgetoverheveling.

Volgens de spelregels voor budgetoverheveling gaat het om een totaalbedrag van € 1.402.863

Hiervan ten laste van de reserve bedrijfsvoering € 939.784

Budgetoverheveling ten laste van het positief resultaat € 463.079

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie is voornemens het rekeningresultaat over 2017 als volgt te 
bestemmen:

1. Budgetoverheveling € 463.079
2. Toevoeging aan de reserve bedrijfsvoering (verplichtingen dienstjaar 2017) € 164.000
3. Toevoeging aan de reserve bedrijfsvoering € 641.169

Het weerstandsvermogen kent een ratio van 1,07 daar waar 1,0 als voldoende wordt geoordeeld. 



Taakstelling bedrijfsvoering

Voor het jaar 2017 bedroeg de taakstelling op de bedrijfsvoering € 2.171.000. Door verschillende 
efficiencymaatregelen is deze taakstelling volledig ingevuld.

Politiek-bestuurlijk

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie stelt de jaarrekening niet eerder vast dan dat de 
ontwerpjaarrekening aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is toegezonden. De raden 
worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op de voorlopige jaarrekening en het 
bestemmingsvoorstel.

Juridisch

Op grond van wet- en regelgeving (WGR) dient de jaarrekening (het financiële deel van de jaarstukken) door 
een accountant te worden beoordeeld.

Volgens de gemeenschappelijke regeling moet de jaarrekening van Noaberkracht aan de raden van de 
deelnemende gemeenten Dinkelland en Tubbergen worden aangeboden teneinde deze in de gelegenheid te 
stellen hun wensen en bedenkingen weer te geven.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Kennis nemen van de jaarrekening 2017 Noaberkracht. Binnen de gegeven opdracht heeft Noaberkracht 
met normale bedrijfsvoering een voordelig resultaat bereikt van € 1.268.248

Argumentatie
Wij stellen u voor kennis te nemen van het raadsvoorstel en de jaarrekening van de bedrijfsorganisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen.

Externe communicatie

Financiele paragraaf

Uitvoering

Evaluatie

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 18 juni 2018
Nummer: 12 B 
Onderwerp: Jaarrekening Noaberkracht 2017

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018, nr. 12A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 5 juni 2018;

besluit:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
met bestemmingsvoorstel en af te zien van het indienen van een zienswijze.
2. kennis te nemen van de inhoud van het accountantsverslag (rapport van bevindingen) 2017.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2018

De raadsgriffier, De voorzitter,


