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Aan de raad,
Onderwerp
Jaarstukken 2018 (Programmarekening 2018)
Gevraagde beslissing
De Jaarstukken 2018 vast te stellen.
1. Het voordelig rekeningresultaat bepalen op € 601.400.
2.. Het rekeningresultaat 2018 als volgt te bestemmen:
- toevoeging aan de reserve Omgevingswet van € 285.000;
- toevoeging aan de algemene reserve van € 316.400.
Grondslag
Formele en materiële wetgeving (o.a. Gemeentewet/Besluit Begroting en Verantwoording).
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2018 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 2018 sluiten met een positief resultaat van € 601.400.
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. Wij zijn van mening dat we op een adequate
manier uitvoering geven aan de wettelijke taken (rijbewijzen, verkiezingen ed.). Tot slot wijzen we u erop
dat de uitgaven in het sociaal domein voor een deel structureel zijn en dat we hier bij de kadernota 2020
op terugkomen.
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.
Tot slot willen wij met u onze zorgen delen over de structurele uitgaven in het sociaal domein. De begrote
bedragen worden aanzienlijk overschreden. Voor 2018 hebben wij dat kunnen opvangen door incidentele
meevallers. Bij de kadernota 2020 komen wij terug op de structurele dekking van deze uitgaven. Van
belang daarbij is de uitkomst van de landelijke discussie of het Rijk in deze uitgaven gaat compenseren.
Hierover zal naar verwachting bij de meicirculaire 2019 uitsluitsel worden gegeven.

Beoogd effect
Allereerst verantwoording afleggen over het (financieel) beleid 2018. Daarnaast inzicht verstrekken in de
financiële positie van de gemeente Bunnik per 31-12-2018.
Beschrijving varianten/mogelijkheden (facultatief: alleen als je meerdere varianten voorstelt)
Niet van toepassing.
Argumenten
Niet van toepassing.
Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Kosten, baten en dekking
De Jaarstukken 2018 sluiten met een voordelig saldo van € 601.400. Het rekeningsaldo is inclusief de
winstnemingen uit de grondexploitaties.
Voorgesteld wordt aan de gemeenteraad om het voordelig rekeningsaldo (na bestemming) van € 601.400
als volgt te bestemmen:
toevoeging aan de reserve Omgevingswet € 285.000;
toevoeging aan de algemene reserve van € 316.400.
De stand van de algemene reserve na toevoeging van het rekeningresultaat van € 316.400 is
€ 10.560.556. Er zijn reeds raadsvoorstellen geweest die een claim op de algemene reserve nemen.
Hieronder is de laatste stand van zaken met betrekking tot de algemene reserve weergegeven.
Bedrag

Omschrijving
Stand algemene reserve per 1-1-2019 (inclusief rekeningresultaat 2018)
Bij/AF:
Verhoogde asielinstroom 2019
Begroting 2019 incl Kaderbrief 2019-2022
Collegeprogramma
Bedrijfsvoering
Onderwijshuisvesting 2019

€ 10.560.556
-32.000
-1.047.147
-725.800
-245.000
-118.600

Stand algemene reserve na raadsbesluit

€ 8.392.009

Uitvoering
Niet van toepassing.
Bijlagen
Jaarstukken 2018.
Ter inzage
Odijk, 14 mei 2019
Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris
de burgemeester,
dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Bennekom

Nummer
672525
Nr 19-107

De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

besluit:

1.
2.

Vast te stellen de Jaarstukken 2018 met een voordelig rekeningresultaat van € 601.400.
In te stemmen met het rekeningresultaat 2018 als volgt te bestemmen:
- toevoeging aan de reserve Omgevingswet van € 285.000;
- toevoeging aan de algemene reserve van € 316.400.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 27 juni 2019,
De griffier,

De voorzitter,

Mevr. H. Hofland

Dhr. R. van Bennekom

Procedure raadsvoorstel / -besluit
Digitaal beschikbaar bij griffie
JA

Onderwerp

Jaarstukken 2018
(Programmarekening 2018)

Bijgevoegde stukken
Ter inzage
Inhoud besluit B&W

Datum besluit B&W

JA
JA
1.
Instemmen met de Jaarstukken 2018.
2.
De gemeenteraad voorstellen:
a.
De Jaarstukken 2018 vast te stellen met een voordelig
rekeningresultaat van € 601.400.
b.
Het rekeningresultaat 2018 als volgt te bestemmen:
toevoeging aan de reserve Omgevingswet van € 285.000;
toevoeging aan de algemene reserve van € 316.400.
3.
Het raadsvoorstel via de Agendacommissie aan de raad aan te
bieden.
14-05-2019
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