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Nummer
18-056

Onderwerp Jaarstukken 2017 (Programmarekening 2017)

Aan de raad,
Onderwerp
Jaarstukken 2017 (Programmarekening 2017)
Gevraagde beslissing
De Jaarstukken 2017 vast te stellen.
2. Het voordelig rekeningresultaat bepalen op € 833.400.
3. In te stemmen met het overhevelen van de in de Jaarstukken 2017 genoemde budgetten van 2017 naar
2018.
4. In te stemmen met de beëindiging van de bestemmingsreserve sociaal domein en reserve waardevolle
bomen.
5. Het rekeningresultaat 2017 als volgt te bestemmen:
- toevoeging aan de reserve budgetoverhevelingen van € 254.000;
- toevoeging aan de algemene reserve van € 579.400.
Grondslag
Formele en materiële wetgeving (o.a. Gemeentewet/Besluit Begroting en Verantwoording).
Relatie met Strategische Agenda
Niet van toepassing.
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2017 ter vaststelling aan. De Jaarstukken bestaan enerzijds uit het
jaarverslag (de tekstuele verantwoording en de paragrafen) en anderzijds uit de meer cijfermatige gegevens zoals balans, rekening van baten en lasten en toelichtende staten (de cijfermatige verantwoording met
toelichting). De Jaarstukken 2017 sluiten met een positief resultaat van € 833.400.
Het college is tevreden met deze cijfers en is trots dat zij samen met u, de organisatie en de inwoners een
stabiele financiële situatie in Bunnik hebben gerealiseerd. De afgelopen collegeperiode zijn alleen positieve
eenmalige resultaten bij de Jaarstukken gepresenteerd. Daarvoor is een financiële discipline in alle gremia
vereist en wij concluderen dat die aanwezig is.
Op basis van deze positieve resultaten en de stabiele algemene reserve meent het college een stevig financieel fundament voor de toekomst te hebben neergezet. Enige voorzichtigheid blijft geboden, omdat de
positieve resultaten eenmalig zijn en de belangrijkste gemeentelijke inkomst, te weten de algemene uitkering, afhankelijk is van Rijksbeslissingen.
Zoals uit de Jaarstukken 2017 blijkt, is er veel gebeurd. Voorbeelden daarvan zijn de vaststelling van de
raadsbrede motie over de strategische agenda, de uitwerking daarvan in de uitvoeringsstrategie, de aanleg
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van kunstgrasveld hockey en innovatie in de zorg. Het college beschouwt 2017 dan ook als een mooi
oogstjaar.
Beoogd effect
Allereerst verantwoording afleggen over het (financieel) beleid 2017. Daarnaast inzicht verstrekken in de
financiële positie van de gemeente Bunnik per 31-12-2017.
Beschrijving varianten/mogelijkheden (facultatief: alleen als je meerdere varianten voorstelt)
Niet van toepassing.
Argumenten
4.1 Formele besluitvorming
Conform de nota financieel beleid 2018 komt de reserve waardevolle bomen te vervallen. Daarnaast is
de reserve sociaal domein conform doelstelling na 3 jaar weer teruggevloeid naar de algemene
reserve. Dit moet formeel besloten worden door de raad.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Kosten, baten en dekking
De Jaarstukken 2017 sluiten met een voordelig saldo van € 833.400. Het rekeningsaldo is inclusief de
winstnemingen uit de grondexploitaties.
In de Jaarstukken 2017 wordt voorgesteld om een aantal budgetten over te hevelen van 2017 naar 2018.
Bovendien wordt voorgesteld om de bestemmingsreserve waardevolle bomen en de bestemmingsreserve
sociaal domein te beëindigen. Gevraagd wordt aan de gemeenteraad om hiermee in te stemmen.
Bovendien wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het voordelig rekeningsaldo (na bestemming) van
€ 833.400. als volgt te bestemmen:
toevoeging aan de reserve budgetoverhevelingen van € 254.000;
toevoeging aan de algemene reserve van € 579.400.
Uitvoering
De Programmarekening is voorzien van een positief oordeel van de accountant over de getrouwheid van
de gepresenteerde balans per 31 december 2017 en de rekening van baten en lasten over het jaar 2017.
Daarnaast is een positieve verklaring afgegeven over de rechtmatigheidstoets.
Bijlagen
Jaarstukken 2017.
Ter inzage
Odijk, 1 mei 2018
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris,
de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof

@Model raadsvoorstel 2018

dhr. R. van Schelven
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De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2018;

besluit:
1.
2.
3.
4.

Vast te stellen de Jaarstukken 2017 met een voordelig rekeningresultaat van € 833.400.
In te stemmen met de overheveling van de in de jaarstukken 2017 genoemde budgetten
van 2017 naar 2018.
In te stemmen met de beëindiging van de reserve waardevolle bomen en reserve sociaal domein.
In te stemmen met het rekeningresultaat 2017 als volgt te bestemmen:
- toevoeging aan de reserve budgetoverhevelingen van € 254.000;
- toevoeging aan de algemene reserve van € 579.400.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2018.
De raad voornoemd,

de griffier

@Model raadsvoorstel 2018

de voorzitter

Procedure raadsvoorstel / besluit
Onderwerp
Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W

Jaarstukken 2017
rekening 2017)
Jaarstukken 2017

08-05-2018

In Voorrondes Open Huis
Bijzonderheden

Bespreken
Presentatie

Gewenste planning
Open Huis
Raad
Uiterste datum Raad

07-06-2018
28-06-2018
28-06-2018

@Model raadsvoorstel 2018

Digitaal beschikbaar bij griffie
Ja
Nee
Ja
Ja

Nee
Nee

1. Instemmen met de Jaarstukken 2017.
2. De gemeenteraad voorstellen:
a. De jaarstukken 2017 vast te stellen met een voordelig rekeningresultaat
van € 833.400.
b. In te stemmen met het overhevelen van de in de Jaarstukken 2017
genoemde budgetten van 2017 naar 2018.
c. In te stemmen met de beëindiging van de reserve waardevolle bomen
en de reserve sociaal domein.
d. Het rekeningresultaat 2017 als volgt te bestemmen:
- toevoeging aan de reserve budgetoverheveling van € 254.000;
- toevoeging aan de algemene reserve van € 579.400.

Datum besluit B&W

Agenda Commissie
Datum bespreking
Opmerkingen

(Programma-

22-05-2018

