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Resultaatteam: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 25 juni 2019
Onderwerp: Jaarstukken 2018 Aan de raad.

  *Z02172
0572C*

Beslispunten

a. Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 vast te stellen;
b. Het jaarrekeningresultaat 2018 van € 289.116 positief toe te voegen aan de algemene reserve.

1 SAMENVATTING 

Het jaarverslag 2018 is het laatste onderdeel uit de Planning & Control cyclus over 2018. In deel 1 
van dit document wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het gevoerde beleid in 
2018. Deel 2 bevat de financiële positie met de toelichting bij de balans en 
programmaverantwoording. De jaarstukken zijn opgesteld conform het BBV. De jaarrekening 2018 
sluit af met een positief jaarresultaat van € 289.116.

2 Beoogd effect

Het vaststellen van de jaarrekening 2018, om deze tijdig (vóór 15 juli 2019) 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 2018
Het resultaat 2018 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

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
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Op grond van de voorschriften in het kader van financieel toezicht moet de jaarrekening vóór 15 
juli 2019 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 8 juli 2019. 

4.2 Verslag van bevindingen en accountantsverklaring
Bij de besluitvorming door het college beschikt de gemeente nog niet over het (concept) verslag 
van bevindingen van de accountant. Wel zijn de wijzigingen n.a.v. de controle door de externe 
accountant afgestemd. Het moment van oplevering van het verslag van bevindingen en 
accountantsverklaring wordt verwacht op vrijdag 28 juni 2019.

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

De raad is eerder geïnformeerd over de voortgang van de controle met betrekking tot de 
jaarstukken 2018. 

6 Financiën

De jaarrekening 2018 sluit af met een positief resultaat van € 289.116. Voorgesteld wordt om in te 
stemmen met het toevoegen van dit resultaat aan de algemene reserve. 

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

Bijlagen:
1. Raadsbesluit, Z/19/082792/158951
2. Jaarstukken 2018, Z/19/082792/
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