Zaaknummer: 1311655
Raadsvergadering d.d. 5 juli 2022 agendapunt 13
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 14 juni 2022
Portefeuillehouder(s):

H. de Graaf

Behandelend ambtenaar:
Doorkiesnummer:
E-mail adres:
Bijlage(n):

R.B. Gras
06 25 00 78 05
r.gras@tynaarlo.nl
1 Jaarstukken 2021
2 Begrotingswijziging resultaatsbestemming 2021
3 Memo ‘Wijzigingen jaarstukken 2021 n.a.v. afronden
accountantscontrole’

Onderwerp
Jaarstukken 2021
Gevraagd besluit
De raad besluit
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen
2. In te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming, te weten:
- Toevoeging ARGI € 3.343.000
- Toevoeging bestemmingsreserve corona steunpakket € 566.000
- Toevoeging bestemmingsreserve Omgevingswet € 420.000
3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging
4. In te stemmen met het wijzigen van de systematiek omtrent de impact van macro-economische risico’s bij de
grexen op het weerstandsvermogen conform voorstel
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 2021.
In 2021 hebben we veel hoogtepunten, maar ook aandachtspunten. Deze worden uitgebreid toegelicht in de
jaarstukken 2021. De financiële vertaling van het gevoerde beleid is opgenomen in de jaarrekening 2021. 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 2021 aan de provincie Drenthe te
worden aangeboden.
Wat ging er aan vooraf
De concept jaarstukken 2021 zijn op 22 maart 2022 in het college behandeld. De stukken zijn vervolgens
aangeboden aan de accountant, BDO. BDO is op dit moment in de afrondende fase van de
jaarrekeningcontrole. Tussentijds door BDO gedeelde bevindingen zijn, waar nodig, verwerkt in de jaarstukken
die voorliggen. Hetzelfde geldt ook voor wijzigingen die voort zijn gekomen uit de accountantscontrole op het
Sociaal Domein. Het is mogelijk dat er aanvullende bevindingen volgen a.g.v. het afronden van de controle,

maar die kans achten wij in deze fase zeer klein. Mocht die situatie zich wel voordoen dan zal dit met u worden
gedeeld.
BDO heeft ondertussen aangegeven een goedkeurende verklaring af te gegeven voor de getrouwheid, maar
een verklaring met beperking op het gebied van rechtmatigheid. Dit laatste is het gevolg van geconstateerde
onrechtmatigheden bij diverse aanbestedingen. Aanvullende informatie hierover wordt door BDO verstrekt
middels het accountantsverslag dat spoedig volgt, deze zal bij het beschikbaar komen aan u worden
nagezonden.
Het resultaat na bestemming bedraagt afgerond € 4,33 miljoen positief, dit bedrag ontstaat voornamelijk door
een winstneming uit het grondbedrijf van € 3,4 miljoen, de overige afwijkingen worden in de jaarrekening 2021
nader toegelicht.
Resultaatsbestemming
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, danwel bedragen over te hevelen naar
volgend boekjaar. Wij stellen voor om conform afspraak met de raad de € 566.000 aan coronamiddelen die zijn
ontvangen in de decembercirculaire over te hevelen naar de bestemmingsreserve corona steunpakket.
Aanvullend wordt voorgesteld om € 420.000 over te hevelen naar de bestemmingsreserve Omgevingswet t.b.v.
de verdere implementatie van de Omgevingswet/-visie en de resterende € 3.343.000 toe te voegen aan de
ARGI.
Systematiekwijziging impact macro-economische risico’s grexen op weerstandsvermogen
Onderdeel van de jaarrekening is de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Hierin worden
significante risico’s op geld gezet en afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen, dit om een reële
inschatting te maken of wij in staat zijn om financiële tegenvallers op te vangen.
De grondexploitaties vormen een significant onderdeel in deze risico-analyse. Voor dit onderwerp werd al
jarenlang dezelfde werkwijze gebruikt om de bijbehorende risico’s op geld te zetten. Hierbij werd 50% van de
berekende risico’s afgedekt binnen het weerstandsvermogen.
Enkele jaren geleden heeft een wijziging in de BBV plaatsgevonden die ons heeft verplicht de risico’s op dit
onderwerp uit te splitsen in projectgebonden risico’s en macro-economische risico’s. Voor het kwantificeren van
deze macro-economische risico’s wordt sinds de BBV-wijziging gebruik gemaakt van een zogenaamde MonteCarlosimulatie, een complexe simulatie van een significant aantal scenario’s waarbij scenario’s onderling flink
verschillen in de gehanteerde kansfactoren en financiële gevolgen. Uit deze simulatie komt een bedrag naar
voren die een zo betrouwbaar mogelijke inschatting geeft van het bedrag dat afgedekt dient te worden binnen
het weerstandsvermogen.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat onze werkwijze omtrent de macro-economische risico’s niet afdoende is
aangepast op de invoer van de hiervoor genoemde BBV-wijziging. Zo zou de uitkomst van de MonteCarlosimulatie ongewijzigd opgenomen moeten worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en
risicobeheersing, maar op dit moment is nog steeds sprake van het toepassen van de hiervoor genoemde 50%.
Concreet betekent dit dat enkel de helft van het gekwantificeerde risico wordt opgenomen in de vereiste
weerstandscapaciteit. Wij zijn van mening dat dit geen recht doet aan de omvang van de risico’s en dat
daarmee ten onrechte een te positief beeld wordt geschetst van onze financiële weerbaarheid. Daarom is het
voorstel om dit te corrigeren door de uitkomst van de Monte-Carlosimulatie ongewijzigd op te nemen. In de
jaarstukken 2021 die voorliggen is deze werkwijze vooralsnog toegepast.
Wijzigingen n.a.v. afronden accountantscontrole
Het oorspronkelijke raadsvoorstel dat u op 14 juni heeft ontvangen bevat onder besluitpunt 1 een voorbehoud,
te weten dat de jaarstukken 2021 kunnen wijzigen als gevolg van het afronden van de accountantscontrole.
Naar aanleiding van het afronden van deze controle is in overleg met de accountant (BDO) besloten een
tweetal wijzigingen door te voeren. Bijgevoegd is een memo dat u informeert over de wijzigingen die hebben
plaatsgevonden ten opzichte van de jaarstukken die u reeds, zowel digitaal als hardcopy, heeft ontvangen. De

gewijzigde jaarstukken 2021 en een geactualiseerd raadsvoorstel ontvangt u bij het verstrekken van de nieuwe
versie van dit raadsvoorstel.
Hoe informeren we de inwoners?
De jaarstukken 2021 zijn, na vaststelling, voor alle inwoners van de gemeente beschikbaar via de gemeentelijke
website.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De jaarstukken betreft voornamelijk een terugblik op 2021.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Het financiële resultaat na bestemming bedraagt 4,33 miljoen positief. Het voorstel tot resultaatbestemming is in
dit voorstel opgenomen.
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drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

P. Koekoek,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr.13
Betreft: Jaarstukken 2021
Raadsvoorstel Jaarstukken 2021
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging
Gelet op artikel

B E S L U I T:
De raad besluit
1. De jaarstukken 2021 vast te stellen, onder voorbehoud van eventueel vereiste wijzigingen a.g.v. het afronden
van de accountantscontrole
2. In te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming, te weten:
- Toevoeging ARGI € 3.343.000
- Toevoeging bestemmingsreserve corona steunpakket € 566.000
- Toevoeging bestemmingsreserve Omgevingswet € 420.000
3. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging
4. In te stemmen met het wijzigen van de systematiek omtrent de impact van macro-economische risico’s bij de
grexen op het weerstandsvermogen conform voorstel
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De raad voornoemd,

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

voorzitter
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griffier

