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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 28 mei 2018 

Onderwerp: Jaarstukken en 

resultaatbestemming 2017 

 Aan de raad.  

 

    

*Z017E9496FE* 
Beslispunten 

1. Het jaarverslag 2017 en de jaarrekening 2017 vast te stellen; 
2. Het jaarrekeningresultaat 2017 van € 1.251.606 positief als volgt bestemmen: 
- € 95.000 toevoegen aan de Reserve egalisatie exploitatielasten t.b.v. het MEC 
- € 1.156.606 toevoegen aan de Algemene reserve 

3. Een krediet beschikbaar te stellen voor: 
- Renovatie en herinrichting MEC van € 60.000 
- Onderwijsvernieuwing MEC van € 35.000 
4. bijgaande begrotingswijziging inzake de resultaatbestemming vast te stellen 

 

1 SAMENVATTING  

Het jaarverslag 2017 is het laatste onderdeel uit de Planning & Control cyclus over 2017. In deel 1 
van dit document wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het gevoerde beleid in 
2017. Deel 2 bevat de financiële positie met de toelichting bij de balans en 
programmaverantwoording. De jaarstukken zijn is opgesteld conform het BBV. De jaarrekening 
2017 sluit af met een positief jaarresultaat van € 1.251.606 
 

2 Beoogd effect 

Het vaststellen van de jaarrekening 2017, om deze tijdig (vóór 15 juli 2018) te kunnen inzenden 
aan de provincie Zuid-Holland. 
 

3 Argumenten 

3.1 Wettelijke verplichting 
Het jaarverslag / de jaarrekening is een verplicht onderdeel van het Besluit Begroting & 
Verantwoording en dienen door de Raad vastgesteld te worden. De resultaatbestemming is ook 
voorbehouden aan de raad. 
  
3.2 Resultaatbestemming 2017 
a. Investeringen in het Milieu Educatief Centrum (MEC).  

Er zijn maatregelen benodigd om het Milieu Educatief Centrum beter te laten aansluiten op de 
huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Door diverse personele problemen en een beperkt 
financieel budget is in de afgelopen jaren een stilstand en achteruitgang ontstaan in het MEC. 
Het centrum zelf is verouderd en heeft een onderhoudsachterstand, maar ook het aanbod voor 
het onderwijs is verouderd en sluit niet meer aan bij de wensen van het onderwijs. Daarnaast 
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kan het op deze manier niet voldoen aan de wensen van de gemeenteraad, die zijn vastgesteld 
in de unaniem aangenomen motie van voorjaar 2017.  
 • Aantrekkelijk en zichtbaar 
 Om het MEC weer aantrekkelijk en zichtbaar te maken is het noodzakelijk om zowel de 
binnen- als de buitenkant van het centrum aan te pakken. Er is een renovatie nodig en een 
betere inrichting en aankleding van de ruimte. De lokale natuur en het park in het bijzonder 
willen we naar binnen halen alsmede de vijf thema’s van duurzaamheid (water, energie & 
klimaat(adaptatie), voedsel, afval & grondstoffen en natuur & biodiversiteit). Zo kan het 
mensen trekken en op weg helpen in het park, het buitengebied en op het gebied van 
duurzaamheid binnen het dagelijks leven en handelen. Benodigde investering: € 60.000,- 
 • Onderwijsvernieuwing, NDE en duurzame basisvorming 
Het onderwijs staat voor een grote onderwijsvernieuwingsopgave. Ontwikkelingsgericht en 
ontdekkend leren zijn belangrijke kernbegrippen, maar ook de 21e-eeuwse vaardigheden en 
onderwijs 2032 zijn belangrijke stromingen waar het aanbod van het MEC op moet aansluiten. 
Daarnaast moet het aanbod worden verbreed naar Natuur- en Duurzaamheid educatie en 
omgevormd naar een duurzame basisvorming om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van 
het onderwijs en de gemeenteraad. Benodigde investering: € 35.000,- 

 
Wij stellen voor om voor deze maatregelen twee investeringskredieten beschikbaar te stellen en 
ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten eenzelfde bedrag van het resultaat 2017 toe te 
voegen aan de reserve egalisatie exploitatielasten  
 
b. Het resterende bedrag van het resultaat 2017 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
3.3 Beschikbaar stellen van het investeringskrediet 
 Renovatie en herinrichting MEC  € 60.000 
 Onderwijsvernieuwing MEC  € 35.000 
 
3.4 Standaard verklaring aan de accountant 
Tijdens de controle van de jaarrekening door de accountant vinden er nog mutaties plaats in 
diverse documenten. Enerzijds tekstuele aanpassingen op verzoek van het college anderzijds 
cijfermatige aanpassingen als gevolg van opmerkingen van de accountant. Met deze brief verklaart 
het college dat alle relevante informatie ter beschikking van de accountant is gesteld. De 
accountant zal deze brief op een later moment ter ondertekening aanbieden. Gelet op de strekking 
van deze brief wordt voorgesteld om op voorhand met de ondertekening van deze brief namens 
het college in te stemmen. 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

4.1 Tijdigheid 
Op grond van de voorschriften in het kader van financieel toezicht moet de jaarrekening voor 15 
juli 2018  door de raad vastgesteld zijn en aan Gedeputeerde Staten zijn toegezonden. Bij het niet 
nakomen van deze verplichting kan de gemeente onder preventief toezicht van Gedeputeerde 
Staten komen te vallen. De vaststelling door de Raad is voorzien op 9 juli 2018. De aanbieding van 
de jaarrekening volgt na de collegevergadering van 5 juli op donderdag 7 juni 2018..  
  
4.2 Verslag van bevindingen en accountantsverklaring 
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Op dit moment beschikt de gemeente nog niet over het (concept) verslag van bevindingen van de 
accountant. Thans is er evenmin zicht op de aard van de accountantsverklaring. De accountant is 
voor haar standpuntbepaling o.a. afhankelijk van derden zoals de 'Tijdelijke Werkorganisatie Jeugd' 
(TWO). In de nu voorliggende jaarrekening is wel aangesloten op de definitieve 
verantwoordingscijfers van de TWO. In de jaarrekening is ook aangesloten op de uitkomst van de 
controle van de productieverantwoording maatschappelijke dienstverlening (WMO) die inmiddels 
is afgerond. Op dit moment staat nog niet vast wanneer de vereiste informatie beschikbaar komt. 
De controller heeft de accountant dringend verzocht om het concept verslag van bevindingen op 
de kortst mogelijke termijn op te leveren. 
  
4.3 Onzekerheden 
De controller heeft in de ‘in control statement’ bij de jaarrekening aan de hand van de ontvangen 
verantwoordingsinformatie dit jaar wel de mate van onzekerheid m.b.t. het sociaal domein 
gekwantificeerd.   
 

5 Communicatie 

 
6 Financiën 

De jaarrekening 2017 sluit af met een positief resultaat van € 1.251.606. In beslispunt 2 wordt 
voorgesteld om in te stemmen met het bestemmen van dit resultaat. De begrotingswijziging is als 
volgt: 
Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1 Meedoen in Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0 0 0 0 0 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten -         -         -         -         -         -         -         -         

Mutatie reserves 95.000 -95.000 0 0 0 0 0 0

2018 2019 2020 2021

Resultaat 0 0 0 0

neutraal neutraal neutraal neutraal  
 

7 Evaluatie 

Alle producten uit de Planning en Control cyclus kunnen indien gewenst geëvalueerd worden in de 
raadswerkgroep financiën 
 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  

1. Raadsbesluit,    Z/18/063324/121170 
2. Jaarstukken 2017  Z/18/063324/121360 

 


