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Aan de raad
Inleiding en probleemstelling
Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken
(programmarekening) over 2015 van de gemeente Beemster aan.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De uitwerking hiervan is
conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Met het aanbieden van het jaarverslag en de jaarrekening 2015 kijkt het college terug in het
verleden.
Het jaarverslag bevat onder andere de programmaverantwoording en de paragrafen.
Via de programmaverantwoording en de paragrafen wordt verantwoording afgelegd over het
in 2015 gevoerde beleid.
De jaarrekening bestaat uit de balans en de toelichting, de programmarekening en de
toelichting en de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SISA).
De programmarekening 2015 sluit met een voordelig saldo van de rekening van baten en
lasten na bestemming van € 2.493.964.
Bij de jaarstukken is een aanvullende aanbiedingsbrief van het college gevoegd; de brief van
28 april 2016. In deze brief informeert het college de raad over de uitvoering van het
collegeprogramma in de afgelopen 2 jaar en geeft een vooruitblik op de komende 2 jaar.
Ter informatie is bij de stukken ook de stand van zaken gevoegd, per april 2016 van de
uitvoering van het collegewerkprogramma.
Bij deze jaarrekening is nog een kanttekening te plaatsen. Dit heeft betrekking op het oordeel
dat de accountant in staat is af te geven op het gebied van het sociaal domein. Hierover kunt u
in dit voorstel meer teruglezen.
Oplossingsrichting
De jaarstukken zijn op 10 mei 2016 technisch behandeld. De politieke bespreking van deze
stukken is in de raadsvergadering van 9 juni 2016. De vaststelling hiervan kan niet eerder
plaatsvinden dan in de raadsvergadering van 28 juni 2016 omdat de controle van de
accountant op 9 juni 2016 nog niet zal zijn afgerond. Dit houdt verband met de controle van
de gegevens over het sociaal domein, de 3 decentralisaties.
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Het voorstel van het college over de jaarstukken zal zijn:
De jaarstukken 2015 overeenkomstig het aangeboden ontwerp vaststellen, en:
 In te stemmen met de volgende resultaatbestemming:
- Van het overschot ad € 381.475 op programma 2 een reserve 'Sociaal Domein' te
vormen.
- Een bedrag van € 330.000 toe te voegen aan de voorziening frictiekosten.
- Van de vrijgevallen gelden uit de onderhoudsvoorzieningen van € 908.125 een
bestemmingsreserve vormen.
- Een bedrag van € 874.364 toe te voegen aan de algemene reserve.
 In te stemmen met het toevoegen van het volgende project aan de begroting 2016:
- Het restant budget ad. € 126.200 voor de samenwerking tussen de drie
werelderfgoederen en hiervoor in 2016 € 126.200 te onttrekken aan de algemene
reserve.
Meetbare doelstelling
Op grond van artikel 200 van de Gemeentewet dienen de jaarstukken namelijk voor 15 juli
van het jaar volgend op het begrotingsjaar te zijn vastgesteld.
Financiële consequenties
Door de toevoeging van een deel van het positieve saldo van de programmarekening 2015
na bestemming aan de algemene reserve zal de beschikbare weerstandscapaciteit
toenemen.
Overige consequenties
N.v.t.
Monitoring evaluatie
N.v.t.
Voorgesteld besluit
De jaarstukken 2015 te bespreken.
Communicatie/Participatie
De jaarstukken dienen tenminste twee weken voor behandeling in de raad openbaar te zijn.
De stukken zijn op 29 april 2016 gepubliceerd op de website. Hieraan is bekendheid
gegeven via een persbericht. De stukken zullen ter inzage worden gelegd in het
gemeentehuis.
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