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Jaarrekening 2021 gemeente Hardinxveld-Giessendam

Voorgesteld besluit

1. De jaarstukken 2021 vast te stellen.
2. De bestemming van het resultaat zoals vermeld in de jaarstukken 2021 vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
De jaarstukken 2021 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2021. Het college legt 
hierin verantwoording af aan de raad over in hoeverre zij erin is geslaagd de in de begroting 2021 
voorgenomen beleidsdoelen te realiseren, en in hoeverre dit tijdig en binnen de beschikbaar gestelde 
budgetten is gebeurd. Daartoe wordt bij alle onderwerpen en speerpunten die in de programma's van 
de programmabegroting 2021 zijn benoemd ingegaan op de vraag "Wat hebben we bereikt en wat 
hebben we daarvoor gedaan?". Indien van toepassing wordt op basis van de laatste ontwikkelingen in 
het kort een doorkijk naar 2022 gegeven.
De accountant is nog bezig met de controle van de jaarstukken. In de planning is rekening gehouden 
met het verstrekken van een controleverklaring voorafgaand aan de behandeling in de raad.

Beoogd effect
Vaststellen van de jaarstukken 2021

Argumenten
1.1 In de gemeentewet is vastgelegd dat de raad de jaarstukken vaststelt.
In artikel 198 lid 1 van de gemeentewet is het volgende vastgelegd:
De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De 
jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente.

1.2 Positief advies auditcommissie
Tijdens de vergadering van de Auditcommissie op 20 juni 2022 zijn de jaarstukken 2021 in technische 
zin besproken. De Auditcommissie adviseert positief t.a.v. het vaststellen van de jaarstukken 2021.

2.1 De raad neemt met het vaststellen van de jaarstukken ook een besluit over de 
resultaatbestemming.
Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad de begroting 2021 vastgesteld. Het begrote resultaat 
voor 2021 daarin was nihil. Met het vaststellen van de perspectiefnota 2022-2025 (inclusief 
voorjaarsnota), de najaarsnota 2021 en de slotwijziging 2021 is dit begrote resultaat bijgesteld tot 
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€ 506.000 voordelig. Het resultaat voor bestemming in voorliggende jaarrekening 2021 komt nu uit op 
€ 1.185.000 voordelig.
Voorgesteld wordt het positieve resultaat 2021 van € 1.185.000 als volgt te bestemmen:
Veerdiensten € 5.000 
Algemene uitkering compensatie Covid-19 € 439.000
Doorontwikkeling De Wielewaal € 10.000
Klijnsma-gelden € 31.500
Doorontwikkeling Sociaal Team € 21.500
Project Regenboogmiddelen € 27.000
Duurzaamheid € 8.000
Omgevingswet € 77.500
Opleidingskosten € 45.000
Dienstverlening € 13.000
Wet Natuurbescherming € 50.000
Archeologiewet € 11.000
HR21 € 39.000
Onderhoud Wegen € 350.000
Algemene reserve € 57.500

Kanttekeningen
1.1 De accountant is nog bezig met de controle en de afronding daarvan.
In de planning is rekening gehouden met het verstrekken van een controleverklaring voorafgaand aan 
behandeling in de raad.

1.2 Tekort sociaal domein niet in minder gebracht op reserve sociaal domein
In de raadsvergadering van 19 december 2019  is de reserve sociaal domein behandeld. In het besluit 
is onder meer vastgelegd dat de resultaten op het regionale en lokale deel van het sociaal domein 
(SOJ/SDD) gemuteerd worden op de reserve, waarbij als grondslag de begrote bedragen uit de 
meerjarenbegroting 2020-2023 zouden worden gehanteerd. Op grond daarvan zou een bedrag van ca 
€ 900.000 moeten worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. Gelet op de voorziene 
ontwikkelingen bij met name SOJ is de reserve nodig om de tekorten te dempen.Daarom laten we 
deze onttrekking in de resultaatbestemming voor 2021 achterwege.

Financiële informatie
Voor de financiële informatie wordt naar de jaarrekening verwezen.

Communicatie
Parallel met de verspreiding van de jaarstukken 2021 zal een persbericht worden samengesteld.

Vervolg
N.v.t.

Openbaar
Ja
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