
 

 
       

   
    

 

 
 
 

 
 

  
 
 

      
 
 

 
          
        
                   

  
               

 
                   
             

   
              

 
 
 
 
 

    
   

 
   

 
    

  

 
     

 
 

  
    
    
    
       
         
         

 

RAADSVOORSTEL 

RAADSBESLUIT 

Registratienummer: 1024061 

De raad van de gemeente Vlissingen 

Besluit: 
1. Tot het vaststellen van de jaarrekening 2017 inclusief controleverklaring; 
2.	 Kennis te nemen van het accountantsverslag 2017 
3.	 Een bedrag van € 347.000 als budgetoverheveling aan te merken en dit ten laste van de algemene reserve 

te brengen; 
4.	 Via de resultaatbestemming een bedrag van € 925.733 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 

frictiekosten; 
5.	 Na vaststelling de jaarstukken 2017 voor 30 september 2018 bij het CBS en de Provincie in te dienen; 
6.	 De begroting 2018 aan te passen conform bijgevoegde 14e begrotingswijziging 'bestemming resultaat 

jaarrekening 2017'; 
7.	 De beslispunten 3 en 4 zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 

Vlissingen, 13 september 2018 
De raad voornoemd, 

de plv. griffier,	 de voorzitter, 

E. van der Mark drs. A.R.B. van den Tillaar 

Bijlage(n): 
1036376 Controleverklaring 
1020835 Jaarrekening 2017 
1026355 tekstuele wijzigingen 
1014650 14e wijz bestemming resultaat jaarrekening 2017 
1036375 17 A - Definitief Accountantsverslag 2017 gemeente Vlissingen 
1020842 Aanpassing Jaarstukken 2017 na collegevergadering 12 juni 2018 

Auteur: K. de Visser Registratienummer nota: 1024061 

Telefoonnummer: 0118-487167 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad 
Datum document: 



     
 

  

 
    

  

        
      

                  
 
              

                 
            

  
            

                
               

            
          
                 

            
                   

               
               

             

          
                 

  

          
       

             

          

Registratiekenmerk: 1024062
 
Onderwerp: Jaarstukken 2017 (inclusief controleverklaring)
 

conceptbesluit
 
De raad besluit;
 

1. Tot het vaststellen van de jaarrekening 2017 inclusief controleverklaring; 
2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2017 
3.	 Een bedrag van € 347.000 als budgetoverheveling aan te merken en dit ten laste van de algemene reserve 

te brengen; 
4.	 Via de resultaatbestemming een bedrag van € 925.733 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 

frictiekosten; 
5. Na vaststelling de jaarstukken 2017 voor 30 september 2018 bij het CBS en de Provincie in te dienen; 
6.	 De begroting 2018 aan te passen conform bijgevoegde 14e begrotingswijziging 'bestemming resultaat 

jaarrekening 2017'; 
7. De beslispunten 3 en 4 zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder. 

Samenvatting 
De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning & control cyclus. Met het opstellen van de 
jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De jaarstukken 2017 bestaan uit 
het jaarverslag, de jaarrekening met Sisa-bijlage en de daarop betrekking hebbende controleverklaring. 
Het resultaat voor bestemming bedraagt afgerond € 15,6 miljoen positief. 
Via de resultaatbestemming wordt voor een tweetal budgetten in totaal voor € 0,4 mln. door het college 
aangemerkt van als budgetoverheveling naar 2018. Daarnaast wordt een bestemmingsreserve gevormd voor 
de frictiekosten van € 0,9 mln. voor verplichtingen voor boventallig personeel van de bibliotheek welke niet zijn 
meegegaan naar de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) en waar geen ander werk voor is binnen de gemeente. 
Het resultaat na bestemming bedraagt € 14,4 mln. positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve. De stand van de algemene reserve na resultaatbestemming bedraagt € 143,3 mln. negatief. 

Inleiding 
De jaarstukken worden met dit voorstel ter besluitvorming aan u aangeboden.
 
Ten opzichte van de jaarstukken 2017 zoals besproken de adviesraad van 28 juni 2018 zijn een aantal
 
wijzigingen verwerkt.
 

Het betreffen tekstuele wijzigingen, presentatie wijzigingen, tabel aanpassingen en overige wijzigingen.
 
De wijzigingen hebben geen invloed op het jaarrekeningresultaat.
 

In de bijlage zijn de wijzigingen t.o.v. de versie van 28 juni 2018 opgenomen.
 

Jaarrekeningresultaat 
Het gerealiseerde resultaat voor bestemming bedraagt € 15,6 miljoen positief. 

Auteur: K. de Visser Registratienummer nota: 1024061 
Telefoonnummer: 0118-487167 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad 
Datum document: 
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Het resultaat (x € 1.000) is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: 

Resultaat 4e kwartaalrapportage 2017 6.064 

Orionis 741 
Armoedebeleid 156 
Maatschappelijke Zorg 140 
Sociaal Cultureel Werk 148 
Onderwijshuisvesting 133 
1 ste herziening grondexploitaties 2018 6.259 
Inzameling huisafval 369 
Openbare verlichting 315 
Parkeren 196 
Voorziening pensioen oud-bestuurders 246 
Aanvullende uitkering gemeentefonds 2016 1.434 
Afrekening algemene uitkering voorgaande jaren 321 
Overhead 841 
Beleggingen 228 
Toeristenbelasting 125 
Diverse posten 795 
Frictiekosten Muziekschool -1.112 
Frictiekosten bibliotheek -1.833 

9.502 

Resultaat jaarrekening 2017 (voor bestemming) 15.566 

De langlopende schulden van de gemeente zijn in 2016 licht afgenomen van € 210,9 mln. 
eind 2016 naar € 209,8 mln. eind 2017. 

Resultaatbestemming 
Het resultaat voor bestemming bedraagt afgerond € 15,6 mln. positief. 

Via de resultaatbestemming wordt het volgende aan de raad voorgesteld (bedragen x € 1.000): 

A. Budgetoverheveling 347 
B. Vorming bestemmingsreserve frictiekosten 926 

Totaal 1.273 

Tevens wordt voorgesteld om een bedrag van € 925.733 toe te voegen aan de bestemmingsreserve 
frictiekosten voor verplichtingen voor boventallig personeel van de bibliotheek welke niet zijn meegegaan naar 
de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) en waar geen ander werk voor is binnen de gemeente. 

Het resultaat na bestemming bedraagt afgerond € 14,3 mln. positief. Dit bedrag wordt toegevoegd aan 
de algemene reserve. De stand van de algemene reserve na resultaatbestemming bedraagt € 143,3 mln. 
negatief. 

A. Toelichting budgetoverheveling 
Uw college heeft besloten een 2-tal budgetten over te hevelen naar 2018. Het gaat om 
de volgende posten: 
- Sloebrug € 200.000 
- Participatieverklaringstraject 147.000 

Controleverklaring 
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt.
 
De controleverklaring en het accountantsverslag zijn als bijlagen bij deze nota gevoegd.
 

Blad 2 behorend bij 1024061 



    

 
              

               
      

   
      

    
             
     

   
 

     
 

Artikel 12 
De resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 loopt via de algemene reserve. Mutaties op de algemene 
reserve moeten worden voorgelegd aan de toezichthouder. Bij de beslispunten 3 en 4 is daarom een 
voorbehoud gemaakt van goedkeuring door de toezichthouder. 

Wat willen we bereiken? 
Inhoudelijk verantwoording afleggen over het jaar 2017. 

Wat gaan we ervoor doen? 
Na besluitvorming wordt de jaarrekening (inclusief controleverklaring) voor 30 september 2018 plausibel aan 
het CBS en de Provincie verstrekt. 

Wat mag het kosten? 
Zie inleiding 

Wat en hoe gaan we communiceren? 
Nvt. 

Blad 3 behorend bij 1024061 


