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Hoogtepunten 2021

 Dienstverlening gecontinueerd ondanks Corona, 
Oekraïne etc, 

 Vries-Zuid
 Professionalisering inkoopsamenwerking NMD-

verband
 Behoud dorpshuizen, belbus
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Resultaat 2021

 Begroting 2021 €    137.000 -/-
 Bijstelling voorjaarsbrief €      92.000
 Bijstelling najaarsbrief €               4 -/-
 Jaarrekening 2021 € 4.329.000

 Verschil jaarrekening 2021 € 4.417.000          t.o.v. 
begroting 2021

 Het resultaat betreft groot aantal grotendeels 
incidentele positieve en negatieve afwijkingen tot in 
detail toegelicht in de jaarstukken 2021.
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Resultaat voor bestemming 2021

 Resultaat voor bestemming 2021: € 4.329.000
 Belangrijkste voordelen:

 Resultaat uit het Grondbedrijf:  € 3.373.000
 Beschermd wonen 2020 en 2021    € 792.000
 BUIG    € 614.000
 Nagekomen corona-uitkering    € 566.000
 Bouwleges    € 327.000

 Belangrijkste nadelen
 Jeugdzorg € 1.379.000
 Vennootschapsbelasting € 1.018.000
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Grondbedrijf

 2021 € 3,4 miljoen winst (m.n. Ter Borch)

 Restant Ter Borch en Businesspark Ter Borch zijn 
komende jaren nog winstgevend, maar:
Winstneming grexen droogt binnen enkele jaren 
grotendeels op
Nieuwe grondexploitaties (bijv. Vries Zuid) niet per 
definitie winstgevend, maar wellicht zelfs verlieslatend
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Resultaatbestemming 2021

Toe te voegen aan de ARGI € 3.763.000
      (conform afspraak PPN)

Toe te voegen aan de coronareserve    € 566.000
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Weerstandsvermogen

 nnnnb



><

Kengetallen
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Bevindingen accountant 

 Getrouwheid: goedkeurende verklaring
 Rechtmatigheid: verklaring met beperking

 Aandachtspunten
 Uitwerken ambitie AO/IB, doorontwikkeling IT en VIC
 Beheersen uitgaven / terugdringen onzekerheden SD
 Beheersing inkoop en aanbesteding

 Controleverschillen/onzekerheden
 Onzekerheden productieverantwoordingen sociaal 

domein € 2,5 mln (grens € 2,6 mln)
 Aanbestedingsfouten € 1,1 mln (grens € 0,9 mln)

 Betreft primair inhuur van derden
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Proces tot raadsbehandeling jaarrekening

 Digitaal beschikbaar stellen jaarstukken 2021 op 
woensdag 15 juni. Fysieke exemplaren volgen z.s.m.

 Gelegenheid tot stellen van technische vragen:
 Uiterste aanlevering bij Griffie: 26 juni
 Ontvangst antwoorden: 30 juni

 Audit committee: 20 juni
 Behandeling jaarstukken gemeenteraad: 5 juli
 Aanbieden vastgestelde stukken aan provincie Drenthe: 

uiterlijk 15 juli
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