
 
 

 

 
 Zaaknummer: 646393 
  

Raadsvergadering d.d. 25 juni 2019   agendapunt 16 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 mei 2019 
 

Portefeuillehouder: J.E. de Graaf 

Behandelend ambtenaar: S. Duursema 
Doorkiesnummer: 795 
E-mail adres: s.duursema@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1 jaarstukken 2018 
2 accountantsverslag 2018 

 
Onderwerp 
Jaarstukken 2018 

 
Gevraagd besluit 
1 De jaarstukken 2018 vaststellen; 
2 Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2018 
3 Kennisnemen van de bevindingen van de accountant 
4 instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af 
over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2018.  
 
De jaarstukken laten zien dat de gemeente financieel gezond is. Dat blijkt niet alleen uit het 
positieve resultaat, maar ook uit het feit dat het weerstandvermogen is toegenomen. Daarnaast is 
het in 2018 gelukt om te investeren in bijvoorbeeld aantrekkelijke dorpskernen en duurzame sport- 
en onderwijsaccomodaties.  
 
De financiële vertaling van het gevoerde beleid is opgenomen in de jaarrekening 2018. In de 
hoofdstukverantwoordingen wordt ingegaan op de financiële afwijkingen per hoofdstuk.  
 

Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Na vaststelling door de gemeenteraad dienen de jaarstukken uiterlijk 15 juli 2019 aan de provincie 
Drenthe te worden aangeboden. 

 
Wat ging er aan vooraf 
De jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, worden ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad. In deze stukken legt het college van B&W verantwoording af 
over het gevoerde beleid en de financiële resultaten over 2018. De financiële vertaling van het 
gevoerde beleid is opgenomen in de jaarrekening 2018. In de hoofdstukverantwoordingen wordt 
ingegaan op de financiële afwijkingen per hoofdstuk.  

De concept jaarstukken 2018 zijn op 19 maart 2019 in het college behandeld. De stukken zijn 
vervolgens aangeboden aan de accountant, BDO. BDO heeft de jaarrekening gecontroleerd. De 
bevindingen naar aanleiding van de controle zijn opgenomen in het rapport van bevindingen dat als 
bijlage bij dit voorstel is gevoegd. Het rapport van BDO is met de portefeuillehouder besproken op 



 
 
 

 

20 mei 2019. BDO geeft een goedkeurendeverklaring af voor zowel de getrouwheid als de 
rechtmatigheid.   

 

 

Het resultaat na bestemming bedraagt afgerond € 1,5 miljoen positief. Ten opzichte van de 
najaarsbrief is het tekort op de jeugdhulp gestegen met afgerond € 0,2 miljoen naar €3 miljoen over 
2018. Dit tekort wordt nog enigszins gedempt door incidentele meevallers over 2017. 

Resultaat voor bestemming 
Het gerealiseerde resultaat voor bestemming over het jaar 2018 bedraagt € 1.469.000 negatief. 
Onderstaand zijn de belangrijkste oorzaken van dit resultaat opgenomen: 
 

 
 
In de toelichting op de hoofdstukrekening is een nadere toelichting op de afwijkingen per hoofdstuk 
opgenomen.  
 
Resultaat na bestemming 
Het verschil tussen het resultaat vóór bestemming en het resultaat na bestemming betreft de mutaties 
in de reserves. Door de raad zijn door middel van het vaststellen van de primitieve begroting, de 
voorjaarsbrief, de najaarsbrief en afzonderlijke raadsbesluiten mutaties in de reserves goedgekeurd 
die zijn verwerkt in de jaarrekening. Het resultaat vóór bestemming betreft puur het verschil tussen 
de baten en lasten; in het resultaat na bestemming zijn ook de goedgekeurde toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves verwerkt.  
 
In 2018 is voor € 38.000 minder toegevoegd aan de reserves dan begroot en voor € 2.935.000 meer 
onttrokken aan de reserves dan begroot. Per saldo heeft dit een positief effect op het resultaat na 
bestemming van € 2.973.000. De belangrijkste verklaring hiervoor is de winstcorrectie voor 
grondexploitaties 2017, dit wordt verder toegelicht in de toelichting op de hoofdstukrekening. 
 
 

Overzicht belangrijkste afwijkingen per hoofdstuk - resultaat vóór bestemming

Hoofdstuk Omschrijving

Afwijking 

(x € 1.000)

0 vrijval onderhoudsvoorziening 213

0 Tekort bedrijfsvoering -600

0 tekort samenwerking SDA -220

0 minder uren naar projecten -166

0 verzekeringen -100

0 VPB 100

3 grondbedrijf -464

3 toeristenbelasting 103

4 leerlingenvervoer 90

6 afrekening 2017 verslavingszorg drenthe 240

6 Wmo 250

6 Participatie 265

7 toevoeging voorziening begraven -115

8 grondbedrijf -1.960

8 bouwleges 244

overig 651           

Totaal resultaat vóór bestemming -1.469



 
 
 

 

Resultaatbestemming 
Het uitgangspunt voor de resultaatbestemming is dat meevallers worden toegevoegd aan de Argi, 
tenzij er redenen zijn om het resultaat toe te voegen aan andere reserves, dan wel bedragen over 
te hevelen naar een volgend boekjaar. In onderstaand overzicht worden enkele voorstellen gedaan 
voor resultaatsbestemmingen.  
 
 

 
 
Bevindingen van de accountant 
BDO heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven voor 
zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Naar aanleiding van haar controle brengt BDO een 
accountantsverslag uit. Dit verslag wordt uitgebracht aan de raad en het concept hiervan is als 
bijlage bij dit voorstel gevoegd. Het verslag bevat de belangrijkste uitkomsten van de controle. Het 
rapport van BDO is met de portefeuillehouder besproken op 20 mei 2019.  
 
 

Hoe informeren we de inwoners? 



 
 
 

 

De jaarstukken 2018 zijn voor alle inwoners van de gemeente beschikbaar via de gemeentelijke 
website. Daarnaast wordt er een infographic toegevoegd waarin een koppeling wordt gemaakt 
tussen de inhoudelijke hoogtepunten van 2018 en de bijbehorende opbrengsten en kosten.   

 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na de vaststelling van de jaarstukken 2018 worden deze voor 15 juli 2019 ter kennisgeving aan 
Gedeputeerde Staten van Drenthe gestuurd. 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Het financiële resultaat na bestemming bedraagt € 1.505.000 positief. Het voorstel tot 
resultaatbestemming is in dit voorstel opgenomen. 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 16 
 
Betreft: Jaarstukken 2018 
 
Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Overweging  
 
 
Gelet op artikel  
 
 
B E S L U I T: 
 
1 De jaarstukken 2018 vaststellen; 
2 Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2018 
3 Kennisnemen van de bevindingen van de accountant 
4 Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 25 juni 2019 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


