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Onderwerp: Jaarstukken 2016 Hof van Twente 

Registratienummer: 640665 

Voorstel: 

1. Het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 

vaststellen 

2. Het positieve rekeningresultaat 2016 ad. 

€ 2.569.664 als volgt bestemmen: 

a. de niet bestede budgetten 2016 

(budgetoverhevelingen 2016-2017) ad 

€ 250.371 in 2017 beschikbaar stellen 

b. het restant van het rekeningresultaat ad. 

€ 2.319.293 toevoegen aan de algemene 

reserve     

Argumenten 

1.1 De Gemeentewet stelt dat vóór 15 juli een door de 

gemeenteraad vastgestelde jaarrekening aan de 

provincie moet zijn gestuurd. Overschrijding van deze 

datum kan betekenen dat de gemeente onder preven-tief 

begrotingstoezicht wordt geplaatst. De jaarstukken zijn 

voor een meningvormende bespreking geagen-deerd 

voor de raadsvergadering van 30 mei 2017. Vaststelling 

kan geschieden op 20 juni 2017. 

1.2 De jaarstukken 2016 zijn opgesteld overeen- 

komstig het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten en onderworpen aan controle 

door de accountant. De accountant heeft ten tijde van de 

aanbieding van dit raadsvoorstel nog geen 

accountantsverklaring afgegeven. Naar verwachting 

wordt de accountantsverklaring op 25 mei ontvangen en 

wordt deze besproken in de auditcommissie van 1 juni. 

Zodra deze verklaring is ontvangen zal deze 

voorafgaand aan de raadsvergadering van 20 juni 2017 

worden toegevoegd aan de jaarstukken. 



Naar verwachting zal dit een accountantsverklaring met 

beperking zijn. Evenals vorig jaar wordt deze situatie 

veroorzaakt doordat de accountant niet met zekerheid 

kan vaststellen of de in de jaarrekening verantwoorde 

uitgaven in het sociaal domein correct zijn en of de 

onderliggende diensten en producten conform geldende 

protocollen tot stand zijn gekomen. Dat heeft alles te 

maken met de administratie van zorgaanbieders en met 

die van de Sociale verzekeringsbank. Ook andere 

gemeenten worden hiermee geconfronteerd. 

21 De voorgestelde bestemming van het rekening- 

resultaat is overeenkomstig het bestaande beleid. Dit 

betekent dat een deel van het positieve rekening- 

resultaat wederom beschikbaar wordt gesteld als gevolg 

van de budgetoverheveling en het restant wordt 

toegevoegd aan de algemene reserve. 

De financiële hoofdpunten (verklaring van het rekening- 

saldo en bestemming daarvan) zijn toegelicht in de 

inleiding van de jaarrekening 2016. Beleidsmatige 

hoofdpunten zijn toegelicht in de inleiding van het 

jaarverslag 2016. 

Risico’s 

Zoals eerder opgemerkt is de verwachting dat de 

accountant een verklaring met beperking afgeeft. Op zich 

levert een verklaring met beperking geen probleem ten 

aanzien van de wettelijke vereisten voor vaststelling van 

de jaarstukken door de gemeenteraad op. Wel is het aan 

het college van Gedeputeerde Staten om af te wegen 

hoe ze daarmee omgaat en welke conclusies ze hieraan 

verbindt wat betreft het provinciaal toezicht. 

Alternatieven 

Op dit moment zien wij zowel inhoudelijk als procedureel 

rond de jaarstukken geen voor de hand liggende 

alternatieven. 

Uitvoering 

Als de gemeenteraad de jaarstukken vaststelt, dan 

kunnen deze naar Gedeputeerde Staten worden 

gestuurd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de bur: eester, 
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