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AAN DE RAAD
1. Voorstel
1. De jaarstukken 2019 van de gemeente Overbetuwe vast te stellen.
2. Het tekort 2019 van € 194.882 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
3. Binnen de Algemene Reserve € 277.000 beschikbaar te houden voor de opgave
“armoedebeleid kinderen”.
2. Inleiding
Voor u liggen de jaarstukken 2019. Met de jaarstukken leggen we verantwoording af over
het gevoerde beleid en sluiten we het financiële boekjaar af. De beleidsmatige
verantwoording is opgenomen bij de programma’s en in de paragrafen in het jaarverslag.
Het jaar 2019 is afgesloten met een tekort van € 195.000. In de financiële paragraaf
lichten we dit nader toe.
Accountantscontrole
De jaarstukken zijn inmiddels door onze accountant BT gecontroleerd. Het concept
accountantsverslag hebben we 2 juni ontvangen en bespreken we (portefeuillehouder,
directie en concerncontroller) met de accountant op 4 juni. Het conceptverslag is daarna
onderwerp van bespreking met de auditcommissie op 10 juni a.s. Na die bespreking en
na volledige afronding van het controledossier zal de accountant het definitieve verslag
opleveren alsmede de controleverklaring. De verwachting is dat de accountant een
goedkeurende verklaring bij de jaarstukken zal afgeven. Theoretisch kan de bespreking
van het accountantsverslag nog leiden tot aanpassing van de jaarstukken. Onze
inschatting is dat dit niet het geval is.
3. Doel en beoogd effect
Op grond van artikel 197, 1e lid, van de Gemeentewet legt B&W aan de hand van de
jaarstukken verantwoording af over het gevoerde bestuur in het voorgaande
begrotingsjaar. Met de vaststelling stemt u in met de verantwoording en besluit u over de
bestemming of de dekking van het rekeningresultaat.
4. Argumenten
1.1 Voldoen aan wettelijke datum van indiening verantwoordingsdocumenten 2019.
Met de voorziene vaststelling in de raadsvergadering van 7 juli 2020 wordt voldaan aan
het voorschrift dat deze verantwoording voor 15 juli, volgend op het jaar waarop deze
betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt gemeld. Na de
vaststelling dient de gemeente de complete set aan verantwoordingsdocumenten
tevens in te dienen bij het CBS.
2.1 De gemeenteraad heeft het budgetrecht
Uw raad heeft het budgetrecht. Het jaar 2019 is afgesloten met een tekort en dus is het
uw bevoegdheid om dit rekeningresultaat te dekken via een onttrekking aan de algemene
reserve.
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3.1 De ontvangen rijksmiddelen “armoedebeleid kinderen” zijn nog niet volledig voor
deze doelen aangewend.
Op 25 juni 2019 heeft u het integrale beleidsplan armoedebeleid “Samen zorgen voor
perspectief, armoede raakt ons allemaal” vastgesteld. De resterende middelen
(€ 277.000) zijn nodig voor de uitvoering van dit plan in 2020.
5. Kanttekeningen en risico’s
N.v.t.
6. Financiën
Op basis van de vierde tussenrapportage 2019 voorzagen we een begrotingsoverschot
van € 4,3 miljoen. Dat was exclusief de waarschuwing voor de overschrijding op de
lasten van het Sociaal Domein binnen de bandbreedte van € 2,7 miljoen tot € 3,2 miljoen.
De daadwerkelijke overschrijding van het Sociaal Domein is ca. € 3,1 miljoen. Daarnaast
deden zich na de peildatum van de vierde tussenrapportage nog enkele ontwikkelingen
voor die bijdroegen aan een negatief resultaat, zoals de afboeking van boekwaarde Land
van Tap (€ 1,1 miljoen) en per saldo aanvullende stortingen in de voorzieningen
grondexploitatie (€ 0,5 miljoen).
7. Vervolg
Planning
10 juni 2020 Auditcommissie
16 juni 2020 Digitale informatiebijeenkomst
7 juli 2020 Raadbehandeling
Communicatie
Op de gemeentepagina publiceren we wanneer de Jaarstukken 2019 door uw raad
worden behandeld. De definitieve Jaarstukken 2019 worden op de gemeentelijke
website geplaatst.
Participatie
N.v.t.
Evaluatie
N.v.t.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

R.P. Hoytink-Roubos

8. Relevante stukken
1. Jaarstukken 2019 (20bij07375)
2. Raadsbesluit (20rb000069)
Portefeuillehouder: B.E. Faber-de Lange
De behandelend ambtenaar is Drs. M.J.A. Willems. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
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