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Jaarstukken 2020

Aan de raad.

22 juni 2021

*Z03706B8611*
Beslispunten
1. Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen;
2. Het jaarrekeningresultaat 2020 van € 274.074 positief toe te voegen aan de algemene reserve.
1

SAMENVATTING
Het jaarverslag 2020 is het laatste onderdeel uit de Planning & Control cyclus over 2020. In deel 1
van dit document wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het gevoerde beleid in
2020. Deel 2 bevat de financiële positie met de toelichting bij de balans en
programmaverantwoording. De jaarstukken zijn is opgesteld conform het BBV. De jaarrekening
2020 sluit af met een positief jaarresultaat van € 274.074.

2

Beoogd effect
Het vaststellen van de jaarrekening 2020, om deze tijdig (vóór 15 juli 2021) te kunnen inzenden
aan de provincie Zuid-Holland.

3

Argumenten
3.1 Wettelijke verplichting
Het jaarverslag en de jaarrekening zijn verplichtte onderdelen van het Besluit Begroting &
Verantwoording en dienen door de Raad vastgesteld te worden. De resultaatbestemming is ook
voorbehouden aan de raad.
3.2 Resultaatbestemming 2020
Het resultaat 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

4

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
4.1 Tijdigheid
Op grond van de voorschriften in het kader van financieel toezicht moet de jaarrekening voor 15
juli 2021 door de raad worden vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten worden 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 12 juli 2021. De
aanbieding van de jaarrekening volgt na de collegevergadering van 22 juni 2021.
4.2 Verslag van bevindingen en accountantsverklaring
Op dit moment beschikt de gemeente nog niet over het (concept) verslag van bevindingen van de
accountant. Op dit moment is de accountant de controle, inclusief de interne review aan het
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afronden. Het moment van oplevering van het verslag van bevindingen en accountantsverklaring
wordt verwacht op donderdag 24 juni 2021.
4.3 Onzekerheden
De controller heeft in de ‘in control statement’ bij de jaarrekening de mate van onzekerheid en
fouten gekwantificeerd. De uitkomst blijft binnen de goedkeuringstoleranties voor een
goedkeurende verklaring met beperking.
5

Financiën
De jaarrekening 2020 sluit af met een positief resultaat van € 274.074. Wij stellen voor om het
resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

6

Evaluatie
Alle producten uit de Planning en Control cyclus kunnen indien gewenst geëvalueerd worden in de
Auditcommissie.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen
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