
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 330012
Datum vergadering: 24 mei 2022
Datum voorstel: 12 april 2022
Nummer:  A 
Onderwerp: Jaarstukken 2021 Noaberkracht

Voorgesteld raadsbesluit
1. Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2021 Noaberkracht.
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2021 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen

Samenvatting van het voorstel
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeenschappelijke regeling is Noaberkracht 
verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer.
 
De jaarstukken geeft een overzicht van de financiële situatie en het uitgevoerde beleid van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie over het boekjaar 2021.

Aanleiding voor het voorstel
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeenschappelijke regeling is Noaberkracht 
verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer.
  
Politiek-bestuurlijk
Op 13 april heeft het bestuur van Noaberkracht ingestemd met de Ontwerp jaarstukken 2021 Noaberkracht.

De gemeenteraad heeft acht weken de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te brengen op de 
ontwerpjaarstukken en het resultaatbestemmingsvoorstel.
 
Juridisch
Op grond van wet- en regelgeving (WGR) dient de jaarrekening (het financiële deel van de jaarstukken) door 
een accountant te worden gecontroleerd.

Beoogd resultaat van het voorstel
Verantwoording afleggen voor gevoerde beleid en beschikbaar gestelde middelen aan de deelnemende 
gemeenten.

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 'Medewerker- en Organisatieontwikkeling', 'Digitale 
ambities en Informatieveiligheid'. Daarna komen de meer algemene programma's 'Bedrijfsvoering', en 
'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' aan de orde.

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:
1. Overzicht van incidentele baten en lasten
2. Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
3. Overzicht taakvelden

Meest belangrijke gebeurtenis in 2021 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.



Externe communicatie
Over dit voorstel wordt niet actief gecommuniceerd.

Financiele paragraaf
1) Binnen de gegeven opdracht heeft Noaberkracht met normale bedrijfsvoering een voordelig resultaat 
bereikt van € 1.210.000.

2) Het resultaat als volgt bestemmen:
• toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar € 507.000;
• toevoeging algemene reserve (ratio weerstandsvermogen naar 1.0) € 38.000;
• toevoeging reserve bedrijfsvoering (algemeen) € 665.000;

3) het surplus op de reserve bedrijfsvoering van € 340.000 uit te keren aan de beide deelnemende 
gemeenten volgens vastgestelde verdeelsleutel: Gemeente Dinkelland € 194.000 en Gemeente Tubbergen € 
146.000.

Uitvoering
Niet van toepassing.

Evaluatie
Niet van toepassing.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Tubbergen is samen met Dinkelland deelnemer in de bedrijfvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt voor 
bij de gemeenteraad van Dinkelland. 

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 24 mei 2022
Nummer:  B 
Onderwerp: Jaarstukken 2021 Noaberkracht

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2022, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 10 mei 2022;
 
gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 16 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

besluit:
1. Kennis te nemen van de Ontwerp jaarstukken 2021 Noaberkracht.
2. Op deze Ontwerp jaarstukken 2021 Noaberkracht geen zienswijze in te dienen

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 mei 2022

De raadsgriffier, De voorzitter,


