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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp: Jaarstukken 2016  Agendapunt: 

 
Commissie:  
 
 

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

Portefeuillehouder: Graaff, van der 
H.J. 

Openbaar 

BBVnummer: 1229292 Raadsvoorstelnr: 1229294  
 
Onderwerp 
Jaarstukken 2016 Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing 

1. De jaarstukken 2016 vast te stellen; 
2. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 319.305 positief; 
3. Het jaarrekeningresultaat te storten in de Algemene reserve; 
4. De budgetten in het overzicht Overhevelen budgetten van € 325.600 over te hevelen naar 

2017 en ten laste brengen van de Algemene reserve; 
5. De mutaties zoals opgenomen in het overzicht Mutaties reserves ad € 19.000 te verwerken in 

de begroting 2017 en ten laste brengen van de Algemene reserve; 
6. De restantkredieten uit 2016 zoals opgenomen in bijlage 7 van de jaarstukken ter hoogte van  

€  724.703 (lasten € 3.123.999, baten € 2.399.296) beschikbaar te stellen in 2017: 
7. De volgende reserves te handhaven: 

reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve 
reserve Speelruimteplan 
reserve Baggeren 
reserve Basisonderwijs 
reserve Grootonderhoud gebouwen 
reserve Onderhoudsvoorziening sportzaal Portland 
reserve zwembad Albrandswaard 
reserve Sociaal deelfonds. 

 

 
Inleiding 
Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken 2016 ter 
vaststelling aan. Met de aanbieding van de jaarstukken sluiten wij de Planning & Control-cyclus van 
2016 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. 
 
Beoogd effect 
De begroting 2016 is het uitgangspunt voor het opstellen van de jaarstukken. In dit document legt het 
college van burgemeester en wethouder verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. 
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Argumenten 
1.1 Op basis van artikel 198 van de gemeentewet stelt de raad de jaarrekening en –verslag vast. 
 
2.1 Dit is het resultaat na het verwerken van de reserve mutaties. 
De financiële ontwikkeling vindt u op pagina 13 van de jaarstukken. 
 
3.1 Hiermee versterken we het weerstandsvermogen. 
 
4.1 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. 
 
5.1 Voor mutaties in reserves is een raadsbesluit nodig. 
In de jaarrekening zijn lasten verwerkt die onttrokken moeten worden aan reserves, maar waarvoor 
geen raadbesluit genomen is. 
Daarnaast is ten behoeve van de uitvoering van het project Hobokenstraat geen uitgaven gedaan. 
Voorgesteld wordt deze mutaties te verwerken in de reserves. 
 
6.1 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 die ouder zijn dan één jaar, overgeheveld dienen te worden 
naar 2017. 
 
7.1 De reserves zijn komende jaren nodig voor diverse verplichtingen. 
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve (grondbedrijf)  
Deze reserve te handhaven in ieder geval tot en met het moment van afronden van de lopende 
grondexploitaties. 
 
Reserve Speelruimteplan  
De reserve zal de komende jaren worden ingezet om de bestaande speelruimtes aan de wettelijke 
eisen van onderhoud te laten voldoen en de benodigde vervangingen uit te voeren conform het 
Speelruimteplan.  
 
Reserve Baggeren   
De reserve zal de komende jaren worden benut voor het baggeren van met name de Koedood-
plassen. 
 
Basisonderwijs  
Deze reserve te handhaven tot het moment van uitvoering van verschillende werkzaamheden in 2017.  
 
Groot onderhoud gebouwen  
De reserve wordt ingezet om de kosten van het toekomstig onderhoud aan de gemeentelijke 
gebouwen te dekken conform de MeerjarenOnderhouds-Planning (MJOP t/m 2035). 
 
Onderhoudsvoorziening sportzaal Portland 
Met de stichting Beheer Registergoederen Albrandswaard is contractueel afgesproken jaarlijks op 
basis van de onderhoudsraming € 19.409 te reserveren om hiermee het toekomstig onderhoud aan de 
sportzaal te kunnen dekken conform de MeerjarenOnderhouds-Planning (MJOP t/m 2035). 
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Reserve zwembad Albrandswaard  
De reserve te gebruiken om tot medio 2018 het zwembad in de huidige situatie in exploitatie te 
kunnen houden.  
 
Reserve Sociaal deelfonds 
Afspraak is en blijft om in 2018 (na de jaarrekening 2017) conform het collegeprogramma, te 
evalueren en te beoordelen of deze reserve apart in beeld moet blijven. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
Beslispunt 1 
De jaarrekening 2016 sluit met een positief resultaat van € 319.305.  
 
De opbouw van het resultaat is als volgt: 
 

 
 
 
Na de laatste tussenrapportage 2016 was het verwachte resultaat € 391.650 negatief. Op pagina 13 
van de jaarstukken is de verdere ontwikkeling van het saldo weergegeven. Het positieve resultaat is 
het gevolg van financiële afwijkingen na de laatste tussenrapportage ad € 1.651.300 positief en een 
hogere stortingen in voorzieningen en reserves ad € 940.700. De financiële afwijkingen worden per 
programma toelicht in het jaarverslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rekening 
2015

begroting 
2016

begroting 
na 

wijziging

rekening 
2016

saldo N/V

Totaal lasten 66.095.677 47.931.592 58.306.693 59.709.940 -1.403.247 N 
Totaal baten 63.751.784 48.217.905 57.440.336 60.160.727 -2.720.391 V
Saldo van baten en lasten -2.343.893 286.313 -866.357 450.787 -1.317.144 V
Mutaties reserves -317.272 54.449 -474.707 131.482 -606.189 N
Gerealiseerd resultaat -2.026.620 231.864 -391.650 319.305 -710.955 V
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Beslispunt 2 
 

 
 
Beslispunt 3 
Bij deze jaarstukken wordt voorgesteld de volgende restanten over te hevelen naar 2017 en ten laste 
te brengen van de Algemene reserve. 
 
Overhevelen budgetten 

 
 
 

Verloopoverzicht reserves 2014 - 2016
algemene reserve saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2014 10.526.546 194.348 1.554.623 9.166.271
2015* 9.166.271 2.374.316 1.507.142 10.033.445
2016 10.033.445 2.274.546 4.022.769 8.285.222

reserves grondbedrijf saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2014 1.570.930 1.096.378 1.122.541 1.544.767
2015 1.544.767 639.391 527.626 1.656.532
2016 1.656.532 2.892.471 2.715.988 1.833.015

overige bestemmingsreserves saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2014 4.961.062 1.092.575 1.041.519 5.012.118
2015** 5.012.118 2.606.741 2.134.328 5.484.531
2016 5.484.532 226.228 630.999 5.079.761

kapitaallastenreserves saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2014 4.179.087 0 114.367 4.064.720
2015 4.064.720 0 479.757 3.584.963
2016 3.584.963 293.613 212.238 3.666.338

totaal reserves saldo 01-01 stortingen onttrekkingen saldo 31-12
2014 21.237.625 2.383.301 3.833.050 19.787.876
2015 19.787.876 5.620.448 4.648.853 20.759.471
2016 20.759.472 5.686.858 7.581.994 18.864.336

* bij het vaststellen van de Jaarrekening 2014 is besloten verschillende bestemmingsreserves over
te hevelen naar de algemene reserve. Het betrof een bedrag van € 564.000.

** in 2015 is de reserve Sociaal deelfonds gevormd

omschrijving bedrag
Communicatie en voorlichting (project vernieuwen website) -8.200
Communicatie en voorlichting (de Indruk) -6.400
Herontwikkeling Rijsdijk - Achterdijk (nog te maken kosten fase 2) -253.000
Rabobankstrip (nog te maken kosten 2017 en 2018) -35.000
Subsidie verkeerslawaai (nog niet besteed in 2016) -9.000
Inrichting VpB administratie grondbedrijf (restant nog uit te voeren in 2017) -14.000

-325.600
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Beslispunt 4 
Voorgesteld wordt mutaties in reserves die in de jaarrekening niet zijn verwerkt, te verwerken in de 
begroting 2017. Het betreft de volgende mutaties: 
 
Mutaties reserves 

 
 
Beslispunt 6 
In de nota reserves en voorzieningen Albrandswaard 2016-2019 is aangegeven dat we voor een 
aantal reserves bij de jaarrekening 2016 zouden bepalen of we deze wel of niet in stand houden .  
Doel is om onnodige ‘spaarpotjes’ te voorkomen en alleen te reserveren voor concrete uitgaven. Op 
basis van onze evaluatie wordt voorgesteld verschillende reserves te handhaven. In het MPO 2017 zal 
worden voorgesteld het saldo van de reserve Ontwikkelingsprojecten voorbereidingskredieten toe te 
voegen aan de reserve Ontwikkelingsprojecten Vrije reserve. 
 
Communicatie 
De jaarstukken 2016 zijn openbaar en worden geplaatst op de gemeentelijke website. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 

1. Jaarstukken 2016 (Verseonnr. 1229299) 
2. Accountantsverklaring (wordt nagezonden) 
3. Verslag van de accountant (wordt nagezonden) 

 
Poortugaal,  6 juni 2017. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
 
 

omschrijving bedrag
Onttrekking reserve Speelruimteplan (opschonen activalijst) 15.000
Storting reserve Speelruimteplan (project Hobokenstraat uitvoering 2017) -60.000
Onttrekking reserve Basisonderwijs (herstel constructiefout) 26.000

-19.000


