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Jaarstukken 2020

Warme overdracht – 18-05-2021
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Status

▪ Huidige informatie is onder voorbehoud voorziening 
onderhoud gebouwen. Betreft issue met de 
accountant, welke mogelijk een correctie oplevert. 
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Hoogtepunten 2020

▪ Actualisatie accomodatiebeleidsplan Zuidlaren
▪ Actief inzake Schaderegelingen mijnbouw
▪ Verkopen kavels
▪ Evaluatie afvalbeleid  positief              
▪ Intensieve participatietrajecten uitgevoerd, zoals:

- Hoofdweg Eelde-Paterswolde

- Omgevingsvisie

- Vries Zuid
▪ Verduurzamen doorgezet 
▪ Pilot inburgering van start
▪ Actualisatie maatregelenpakket SD
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Resultaat 2020

▪ Begroting 2020 €    401.000 
▪ Bijstelling voorjaarsbrief €    204.000
▪ Bijstelling najaarsbrief € 1.169.000
▪ Jaarrekening 2020               € 4.379.000

▪ Totaal resultaat 2020 € 2.605.000
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Resultaat voor bestemming 2020

Alles betreft incidentele baten en lasten
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Grondbedrijf

▪2020 € 2,4 miljoen winst (m.n. Ter Borch en vrijval 
voorziening door herwaardering Vries Zuid)

▪Voorziening verwacht negatief saldo exploitatie Vries 
Zuid € 0,2 miljoen

▪Per saldo € 2,2 miljoen winst

▪Droogt binnen 2-3 jaar grotendeels op
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Sociaal domein 2020 (1)
Jeugdzorg
▪Uitgaven 202 9,3 miljoen (201 9 miljoen)09090909090909090909090909 0 9

▪Tekort jeugdzorg ten opzichte van de rijksbudgetten blijft 
hoog:

▪2017: € 1,5 miljoen
▪2018: € 3,0 miljoen
▪2019: € 3,4 miljoen (excl. incidentele rijksvergoeding)
▪2020: € 3,2 miljoen (excl. incidentele rijksvergoeding)

Totaal 3D tekort (zonder tussentijdse dekkingsmiddelen):
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Sociaal domein 2020 (2)

Analyse resultaat 

Hoofdstuk 6 sociaal domein t.o.v. gewijzigde begroting
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Resultaatbestemming 2020

▪Toevoeging reserve mee te nemen gelden    € 62.000 

     Betreft groenonderhoud (biodiversiteit)
▪Toevoeging reserve mee te nemen gelden    € 30.000

      Niet bestede middelen armoedebestrijding
▪Toevoeging aan bestemmingsreserve          € 109.000   

      Corona steunpakket (conform afspraak NJB)
▪Toe te voegen aan de ARGI € 4.178.000

      (Conform afspraak PPN)

▪Totaal: € 4.379.000
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Weerstandsvermogen
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Bevindingen accountant 

▪ Verwachting goedkeurende verklaring
▪ Aandachtspunten

▪ Uitwerken ambitie AO/IB
▪ Verantwoordingsverklaring college vanaf 2021
▪ Beheersen uitgaven / terugdringen onzekerheden SD

▪ Controleverschillen/onzekerheden
▪ Onzekerheden productieverantwoordingen sociaal 

domein € 1,97 mln (norm € 3 mln)
▪ Aanbestedingsfouten € 0,5 mln (norm € 1 mln)

▪ Overige bevindingen
▪ Onderhoudsvoorziening gebouwen
▪ Meerwerk verricht door de accountant inzake Corona, 

onderhoudsvoorziening en WNT
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Samenvattend

▪ Ondanks inspanningen tekort sociaal domein structureel
▪ Dit wordt deels gedekt door de genomen maatregelen 

binnen het SD echter nog niet voldoende.  
▪ Overig tekort wordt nu nog gedekt uit (niet-structurele) 

inkomsten grondexploitatie (via de Argi)
▪ Op deze wijze geen duurzaam sociaal domein, dit vergt 

fundamentele keuzes colleges en raad
▪ Basis op orde: Beheersmaatregelen
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Proces tot raadsbehandeling jaarrekening

▪ Beschikbaar stellen concept jaarstukken vrijdagmiddag 21 
mei digitaal. Fysiek volgt zsm. 

▪ Gelegenheid tot stellen van technische vragen:
▪ Aanlevering bij Griffie: 31 mei voor 10:00 uur
▪ Ontvangst antwoorden: 15 juni

▪ Toelichting accountant: 21 juni 
▪ Behandeling jaarstukken gemeenteraad: 22 juni 

▪ Aanbieden vastgestelde stukken aan provincie Drenthe: 
uiterlijk 15 juli 

▪ Na akkoord accountant definitieve accountantsverslag en 
collegebesluit definitieve jaarstukken 2020  direct               

informeren raad
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