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Voorstel 

Onderwerp: 
Jaarstukken Albrandswaard 2019 

College van burgemeester 
en wethouders 
19 mei 2020

Zaaknummer
154638
 

Portefeuillehouder
Marco Goedknegt

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
c.d.groot@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. Het resultaat van de jaarrekening 2019 vast te stellen op € 1.614.713 negatief;

2. Het jaarrekeningresultaat te onttrekken aan de Algemene reserve;

3. De budgetten in het overzicht Overhevelen budgetten ad € 284.867 over te hevelen naar 2020 en 
ten laste te brengen van de Algemene reserve, de reserve Groot onderhoud gebouwen en de reserve 
Sociaal deelfonds;

4. De restantkredieten uit 2019, zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken, ter hoogte van 
€ 3.533.100 beschikbaar te stellen in 2020.

5. De geheimhouding op bijlage 2 Assurancerapport en collegeverklaring conform artikel 25, derde lid, 
Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, Wet openbaarheid van bestuur, te 
bekrachtigen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken 2019 ter 
vaststelling aan. Met de aanbieding van de jaarstukken sluiten wij de Planning & Control-cyclus van 
2019 af. De jaarstukken bevatten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt 
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid van de programma’s en de paragrafen. De 
jaarrekening bevat de balans met toelichting en de rekeningcijfers. De accountant heeft de 
jaarrekening gecontroleerd en de opmerkingen van de accountant zijn verwerkt in de jaarrekening. De 
bevindingen van de accountant worden direct na ontvangst als bijlage bij deze jaarstukken 
toegevoegd.

De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 1.614.713.Een deel van de in 2019 
gedane uitgaven, die hoger uitvallen dan was begroot, draagt een structureel karakter. Dit betekent 
dat - bij ongewijzigd beleid - ook de komende jaren met deze hogere uitgaven rekening zal moeten 
worden gehouden. Wanneer we aan deze constatering de risico's toevoegen die de Corona-pandemie 
met zich meebrengt voor de gemeentebegroting zijn ombuigingen in het financieel meerjarenbeeld 
onvermijdelijk. In ons voorstel voor de 1e Tussenrapportage 2020 brengen wij u dezelfde 
constateringen onder de aandacht.  
We spannen ons in om de kostenverhogingen, die zich aandienen, zoveel als mogelijk binnen de 
perken te houden. Ook door wel geplande uitgaven nog eens kritisch tegen het licht te houden en af te 
wegen tegenover niet-geplande onvermijdelijke en onuitstelbare nieuwe uitgaven. We hebben met het 
oog op de ontwerp-Programmabegroting 2021 en volgende jaren een ombuigingsonderzoek in gang 
gezet. We verwachten de ambtelijke voorstellen hiervoor medio juni. Wij doen u nog voor het 
zomerreces verslag van deze inspanningen. Voor dit proces verwijzen wij u naar de 
raadsinformatiebrief van 19 mei jl.. Het resultaat van de jaarrekening 2019 doet niet af aan onze 
ambitie tot een sluitende meerjarenbegroting 2021 e.v. te komen.

Beoogd effect
De begroting 2019 is het uitgangspunt voor het opstellen van de jaarstukken. In dit document legt het 
college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019.

Argumenten
1.1 de raad verleent daarmee decharge aan het college

Via het aanbieden van de verantwoording vraagt het college de raad formeel om decharge van het gevoerde 
bestuur. 

1.2 Dit is het resultaat na het verwerken van de mutaties in de reserves.

De financiële afwikkeling vindt u op pagina 11 van de jaarstukken.

2.1 Het resultaat van de jaarrekening moet ten laste worden gebracht van het Eigen Vermogen.

3.1 Anders is het niet mogelijk het desbetreffende project af te ronden.

Bij het aanbieden van de jaarstukken kan het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen 
restantbudgetten voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Het gaat om budgetten die 
verstrekt zijn voor een bepaald project.

4.1 Het overhevelen van restantkredieten is nodig om investeringen te kunnen afronden.

Bijlage 7 van de jaarstukken bevat de lopende investeringskredieten. In de budgetregels is 
vastgesteld dat een investeringskrediet éénmaal doorgeschoven mag worden naar het volgende jaar. 
Mocht een krediet toch langer nodig zijn, zal dit expliciet door de raad besloten moeten worden. In de 
bijlage is aangegeven welke kredieten overgeheveld dienen te worden naar 2020.
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5.1 Het assurancerapport is bestemd voor gebruikers van de collegeverklaring

De collegeverklaring is opgesteld voor de gemeenteraad en voor de departementen die toezien op de 
veiligheid van DigiD en Suwinet. Doel van de collegeverklaring is om de gemeenteraad en de departementen 
die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet te informeren over het in opzet en bestaan voldoen van de 
beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen DigiD en Suwinet. Het assurancerapport is derhalve 
uitsluitend bestemd voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en 
Suwinet en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Deze informatie moet 
geheim blijven omdat bij openbaarmaking de economische en financiële belangen van de gemeente geschaad 
kunnen worden. Er staat informatie in over informatiebeveiliging die bij openbaarmaking kan leiden tot 
schending van de beveiliging, en dientengevolge tot schadeclaims. Daarmee weegt het belang van de 
gemeente om niet onevenredig in zijn belangen te worden geschaad, zwaar mee.

Overleg gevoerd met
Wethouder financiën en gemeentecontroller.

Kanttekeningen
Zoals vermeld in onze raadsinformatiebrief en in onze aanvullende toelichting in de Auditcommissie 
met u is besproken, kunnen wij over het boekjaar 2019 geen goedkeurende accountantsverklaring 
verwachten voor rechtmatigheid; wel voor de getrouwheid van de cijfers in de Jaarrekening 2019. Dit 
betreuren wij. Om de fout voor latere jaren te herstellen zijn wij in voorbereiding voor een nieuwe EU-
aanbestedingsprocedure voor het groenonderhoud, waarbij wij ons inspannen om de 
werkgelegenheidspositie van de betrokken mensen veilig te stellen. Wij hebben als gemeente de 
zorgplicht om uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan een baan of 
werkervaringsplek. Daarnaast zullen we scherp sturen op de budgetuitgaven binnen dit contract en 
het beheer openbare ruimte als geheel.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming in de raad zullen de jaarstukken verzonden worden naar de provincie Zuid Holland 
en het CBS.

Financiën
De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 1.614.713.

Het resultaat is als volgt opgebouwd.

 rekening 
2018

begroting 
2019

begroting na 
wijziging

rekening 
2019 saldo N/V

Totaal lasten 54.308.536 59.230.800 58.615.100 57.940.314 674.786V
Totaal baten 54.095.742 58.791.000 57.153.800 56.297.513 -856.287N 
Saldo van baten en lasten -212.794 -439.800 -1.461.300 -1.642.802 -181.502N
Mutaties reserves -1.009.256 -530.700 -1.238.400 -28.089 -1.210.311N
Gerealiseerd resultaat 796.463 90.900 -222.900 -1.614.713 -1.391.813V

 

Na de laatste tussenrapportage 2019 was het verwachte resultaat € 222.900 negatief. Op pagina 11 
van de jaarstukken is de ontwikkeling van het saldo weergegeven. Het negatieve resultaat is het 
gevolg van financiële afwijkingen na de laatste begrotingswijzigingen ad € 181.502 negatief en per 
saldo hogere stortingen in reserves en voorzieningen ad € 1.210.311. De financiële afwijkingen 
worden per programma toegelicht in de jaarrekening. Op pagina 162 vindt u de berekening van het 
structurele gedeelte van het rekeningresultaat.

Beslispunt 3
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Verloopoverzicht reserves 2017 - 2019    
algemene reserve saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2017 8.285.222 397.105 364.287 8.318.040
2018 8.318.040 208.800 373.629 8.153.211
2019 8.153.211 1.128.617 387.033 8.894.795
     
reserves grondbedrijf saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2017 1.833.015 261.335 374.765 1.719.585
2018 1.719.585 157.224 305.073 1.571.736
2019 1.571.736 1.906.391 1.403.718 2.074.409
     
overige bestemmingsreserves saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2017 5.079.761 922.113 994.165 5.007.709
2018 5.007.709 437.166 988.528 4.456.347
2019 4.456.347 1.529.375 1.890.759 4.094.963
     
kapitaallastenreserves saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2017 3.666.338 0 212.238 3.454.100
2018 3.454.100 0 212.371 3.241.729
2019 3.241.729 0 114.500 3.127.229
     
totaal reserves saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2017 18.864.336 1.580.553 1.945.455 18.499.434
2018 18.499.434 803.190 1.879.601 17.423.023
2019 17.423.023 4.564.383 3.796.010 18.191.396

Beslispunt 4

Bij de jaarstukken wordt voorgesteld de volgende restanten over te hevelen naar 2020 en ten laste te 
brengen van de Algemene reserve, de reserve Groot onderhoud gebouwen en de reserve Sociaal 
deelfonds.

Voorstel resultaatbestemming Bedrag  Dekking
      
  Jaaroverschrijdende projecten    
  Autonome ontwikkeling Maatschappij (bijdrage BAR) -38.900 res Sociaal Domein
  Transformatie Maatschappij (bijdrage BAR) -74.800 res Sociaal Domein
  Implementatie omgevingswet (bijdrage BAR) -44.400  
  Omgevingswet (stelpost Economisch beleid) -25.000  
  Omgevingsvisie projectbudget -24.700  
  Digitaliseren bouwdossiers -62.500 Algemene reserve
  Opstellen visie Rand van Rhoon -40.000  
      
  Mutaties reserves    
  Reserve groot onderhoud gebouwen (diverse gebouwen) 25.433  
      
Totaal voorstellen resultaatbestemming -284.867 Negatief

 

Communicatie/participatie na besluitvorming
De jaarstukken zijn openbaar en worden geplaatst op de gemeentelijke website.
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Bijlagen
1. Bijlage 1 Jaarstukken 2019.pdf  
2. Bijlage 3 Ondertekende Verantwoordingsrapportage BAG Albrandswaard (1).pdf  
3. Bijlage 4 Ondertekende Verantwoordingsrapportage BGT Albrandswaard (1).pdf  
4. Bijlage 5 Ondertekende Verantwoordingsrapportage BRO ALbrandswaard (1).pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
2 november 2020

Zaaknummer:
154638

Onderwerp:
Jaarstukken Albrandswaard 2019 

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 19 mei 2020,

BESLUIT:

1. Het resultaat van de jaarrekening 2019 vast te stellen op € 1.614.713 negatief;

2. Het jaarrekeningresultaat te onttrekken aan de Algemene reserve;

3. De budgetten in het overzicht Overhevelen budgetten ad € 284.867 over te hevelen naar 2020 en 
ten laste te brengen van de Algemene reserve, de reserve Groot onderhoud gebouwen en de reserve 
Sociaal deelfonds;

4. De restantkredieten uit 2019, zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken, ter hoogte van 
€ 3.533.100 beschikbaar te stellen in 2020.

5. De geheimhouding op bijlage 2 Assurancerapport en collegeverklaring conform artikel 25, derde lid, 
Gemeentewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g, Wet openbaarheid van bestuur, te 
bekrachtigen.


