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Onderwerp / voorstel: Vaststelling jaarrekening 2018 gemeente Woudenberg

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor de jaarrekening 2018 van de gemeente Woudenberg vast te stellen en 
het nadelig saldo ad. € 294.155 te onttrekken uit de algemene reserve.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2018 van de gemeente Woudenberg aan. Het jaarverslag is 
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het accountantsverslag van Verstegen 
Accountants, betreffende de controle van de jaarrekening, vindt u in de bijlagen.
De jaarrekening 2018 is op 11 juni in het bijzijn van Verstegen Accountants besproken in de 
auditcommissie. De voorzitter van de auditcommissie heeft  de bevindingen uit de vergadering 
van 11 juni teruggekoppeld in de raadscommissievergadering van 25 juni 2019.

Centrale vraag
Is de raad bereid de jaarrekening 2018 van de gemeente (inclusief de bijlage 
begrotingsrechtmatigheid 2018) vast te stellen?

Beoogd resultaat (wat)
Vaststelling jaarrekening en begrotingsrechtmatigheid 2018.

Kader
Ingevolge artikel 198 van de gemeentewet en artikel 24 van het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten dient de jaarrekening 2018 voor 15 juli 2019 door de 
raad te zijn vastgesteld. 

Argumenten
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De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig saldo van € 294.000. Het nadelig saldo is als volgt 
opgebouwd:

Resultaatbepaling
Saldo van baten en lasten uit de normale bedrijfsvoering   €  2.476.000 N
Saldo van baten en lasten uit het grondbedrijf   €       16.000 V
Buitengewone baten en lasten   €     197.000 V 
Saldo voor resultaatbestemming   €  2.263.000 N 

Resultaatbestemming
Mutaties in reserves:
Totaal stortingen in reserves   €  2.610.000 N 
Totaal onttrekkingen uit reserves             €  4.579.000 V 
Saldo na resultaatbestemming   €    294.000 N

Het uiteindelijke resultaat is onder andere nadelig beïnvloed door een hoger tekort sociaal 
domein en extra verplichte toevoegingen aan pensioen- en wachtgeldvoorzieningen van (oud-) 
wethouders. Het resultaat is voordelig beïnvloed door een incidentele uitkering uit het 
gemeentefonds voor de knelpunten sociaal domein.

Voor verdere toelichting op het nadelig resultaat wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 
(blz. 1 samenvatting resultaat).

De eindcijfers van de jaarrekening 2018 zijn als volgt:

Exploitatie 2018:
 Lasten   €  38.025.603
 Baten   €  37.731.448
 Nadelig rekeningsaldo   €      294.155

Balans 2018:
 Activa   €  42.607.477
 Passiva   €  42.607.477

Daarnaast is in het jaarverslag de bijlage begrotingsrechtmatigheid 2018 opgenomen (zie blz. 
175 van het jaarverslag). Conform ex artikel 28 BBV vindt bij de jaarrekening een analyse van 
de verschillen ten opzichte van de begroting plaats. Met uw besluit tot vaststelling van 
jaarrekening 2018 stelt u ook de bijlage begrotingsrechtmatigheid vast. 

Duurzaamheid en Inclusie
De jaarrekening 2018 geeft een goed beeld van de financiële weerbaarheid van de gemeente. 

Maatschappelijke participatie
De jaarrekening 2018 is behandeld in de auditcommissie van 11 juni. Alle technische vragen 
van de commissieleden zijn voldoende beantwoord door Verstegen Accountants, de wethouder 
en de medewerkers.

Financiële consequenties
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor het nadelig resultaat 2018 ad.            € 
294.155 te dekken uit de algemene reserve.

Aanpak/uitvoering
Op de gebruikelijke wijze wordt de jaarrekening 2018 bekendgemaakt en gepubliceerd.

Bijlage(n)
 Jaarverslag 2018
 Accountantsverslag Verstegen Accountants
 Concept raadsbesluit
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 Financiële jaarrekening 2018
 Infographic

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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