
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 214842
Datum vergadering: 8 juni 2021
Datum voorstel: 18 mei 2021
Nummer: 11 A 
Onderwerp: Jaarstukken 2020 Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit
1) De jaarstukken 2020 van de gemeente Tubbergen vast te stellen.
2) Het positieve resultaat over het jaar 2020 ten bedrage van € 1.291.000 als volgt te bestemmen:
o Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar: € 477.000;
o Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen: € 419.000;
o Toe te voegen aan de algemene reserve: € 395.000.
3) Kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van de accountant en de inhoud van het 
accountantsverslag bij de jaarstukken 2020.
4) Kennis te nemen van de bijlage Factsheets sociaal domein.
5) Kennis te nemen van de bijlage Praatplaat Samen en Gezond Tubbergen.

Samenvatting van het voorstel
Met de jaarstukken 2020 voor de gemeente Tubbergen wordt het boekjaar afgesloten en zowel financieel als 
beleidsmatig verantwoording afgelegd over 2020. Dit laatste document in de Planning & Control cyclus van 
2020 geeft antwoord op de 3 W-vragen: Wat wilden we bereiken, wat hebben we daadwerkelijk bereikt en 
wat heeft het gekost?

De jaarrekening 2020 (het financiële deel van de jaarstukken) is door de accountant gecontroleerd en 
hiervoor is een goedkeurende controleverklaring verstrekt.

Aanleiding voor dit voorstel
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de eigen financiële verordening is de gemeente 
Tubbergen verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Verantwoording afleggen voor gevoerde beleid en beschikbare middelen.

Argumentatie
De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. In het eerste deel, het jaarverslag, staat 
het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting gevolgd en wordt de 
realisatie van de doelstellingen uit de programma's weergegeven.

In het tweede deel, de jaarstukken, worden de balans en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd. In 
deze jaarstukken zijn ook nog de volgende (verplichte) bijlagen opgenomen.
• Overzicht van incidentele baten en lasten
• Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
• Single information Single audit (SiSa)
• Investeren Met Gemeenten (IMG)
• Overzicht taakvelden

Meest belangrijke gebeurtenis in 2020 en daarmee ook de rode draad in deze jaarstukken was zonder twijfel 
de uitbraak van corona. Op meerdere plekken in deze jaarstukken (zowel inhoudelijk als financieel) treft u de 
gevolgen van de Corona pandemie aan. Om in financiële zin een goed en compleet overzicht te krijgen van 
de gevolgen van de Corona pandemie is een speciaal corona hoofdstuk in deze jaarstukken opgenomen.

Volgens afspraak met Raad ontvangt u twee bijlagen met betrekking tot het sociaal domein.

Externe communicatie
De documenten zullen te raadplegen zijn op www.tubbergen.nl



Financiele paragraaf
Met de jaarstukken 2020 voor de gemeente Tubbergen wordt het boekjaar afgesloten en zowel financieel als 
beleidsmatig verantwoording afgelegd over 2020. Dit laatste document in de Planning & Control cyclus van 
2020 geeft antwoord op de 3 W-vragen: Wat wilden we bereiken, wat hebben we daadwerkelijk bereikt en 
wat heeft het gekost?

De jaarstukken 2020 van de gemeente Tubbergen kennen een positief resultaat van € 1.291.000 na 
bestemming, veroorzaakt door de in de nota van aanbieding genoemde voordelige en nadelige verschillen.

Van dit resultaat wordt de raad van de gemeente Tubbergen voorgesteld om een bedrag van € 477.000 over 
te hevelen naar het boekjaar 2021 Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar de nota van 
aanbieding. 

Tevens wordt voorgesteld om € 419.000 (stelpost corona) te doteren aan de reserve incidenteel beschikbaar 
algemene middelen. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar de nota van aanbieding.

Na verwerking hiervan blijft uiteindelijk een positief resultaat over van € 395.000 welk conform bestaand 
beleid wordt gedoteerd aan de algemene reserve.

Uitvoering
Niet van toepassing

Evaluatie
Niet van toepassing

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 8 juni 2021
Nummer: 11 B 
Onderwerp: Jaarstukken 2020 Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021, nr. 11 A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 1 juni 2021

gelet op het bepaalde in artikel 198 lid 1 van de Gemeentewet;

1) De jaarstukken 2020 van de gemeente Tubbergen vast te stellen.
2) Het positieve resultaat over het jaar 2020 ten bedrage van € 1.291.000 als volgt te bestemmen:
o Toe te voegen aan de reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar: € 477.000;
o Toe te voegen aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen: € 419.000;
o Toe te voegen aan de algemene reserve: € 395.000.
3) Kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van de accountant en de inhoud van het 
accountantsverslag bij de jaarstukken 2020.
4) Kennis te nemen van de bijlage Factsheets sociaal domein.
5) Kennis te nemen van de bijlage Praatplaat Samen en Gezond Tubbergen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2021

De raadsgriffier, De voorzitter,


