
1/4

Gemeenteraad (debat en besluit) GHG
Raadsvoorstel

Vergadering van 4 juli 2019
Gemeente Hardinxveld-

Giessendam - Hardinxveld-
Giessendam

Auteur: Rene Backer
rph.backer@hardinxveld-

giessendam.nl

Vaststellen Jaarstukken 2018

Voorgesteld besluit
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen;
2. Uit het resultaat 2018 geen dotatie te doen aan de Reserve Sociaal Domein;
3. De bestemming van het resultaat zoals vermeld in de jaarstukken 2018 vast te stellen;
4.  De bestemmingsreserve automatisering op te heffen en het saldo per ultimo 2018 toe te voegen 
aan de algemene reserve.

Inhoud
Inleiding
De jaarstukken 2018 vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus 2018. Het college legt 
hierin verantwoording af aan de raad over in hoeverre zij erin is geslaagd de in de begroting 2018 
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 progrommabegroting 2018 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 2019 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 2018.

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 11 juni 2019 zijn de jaarstukken 2018 in technische 
zin besproken. De Auditcommissie adviseert positief t.a.v. het vaststellen van de jaarstukken 2018, 
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onder de voorwaarde dat de accountant een goedkeurende controleverklaring bij de jaarstukken 2018 
afgeeft.

 

2.1 Resultaat sociaal domein

Het resultaat op het Sociaal Domein bedraagt € 421.500 (exclusief Klijnsma). De afspraak is dat 
resultaten (wat erin komt , mag eruit) worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de bestemde reserve 
Sociaal Domein.

 Om de volgende redenen wordt voorgesteld om hier dit jaar van af te wijken.

 

Jaarrekeningresultaat 2018

Het jaarrekeningresultaat 2018 bedraagt € 29.600. Dit bedrag is ontoereikend om het resultaat op het 
sociaal domein er ten laste van de brengen. Als besloten wordt om het resultaat van het sociaal 
domein toch in de reserve sociaal domein te storten betekent dit, dat dit ten laste van de algemene 
reserve gaat.

 

Resultaat bedrijfsvoeringskosten

Bovenstaand voordeel van € 421.500 wordt voor een deel veroorzaakt door een voordeel op de 
doorberekening van de bedrijfsvoeringskosten (€ 127.000). Zoals ook in de jaarrekening aangegeven 
zorgen de organisatiewijziging per 1-1-2018 en de overgang naar een nieuw financieel systeem er 
voor, dat op de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoeringskosten begroting en werkelijk niet 
altijd 1:1 naast elkaar te zetten zijn. Hierdoor ontstaan er op onderdelen verschillen. De kosten voor 
bedrijfsvoering op het sociaal domein hangt daarom samen met de wijze van toerekenen, welke 
afwijkt van de ramingen. In totaliteit beschouwd wijken de bedrijfsvoeringskosten niet af. Indien wordt 
besloten om het resultaat op het sociaal domein in de reserve sociaal domein te storten, dan wordt 
geadviseerd om dit exclusief het voordeel op de bedrijfsvoeringskosten te doen. Storting zou dan 
€ 294.500 bedragen.

 

Saldo reserve sociaal domein

Het saldo van de reserve sociaal domein bedraagt per 31-12-2018 € 2,8 miljoen. Deze stand maakt 
het niet noodzakelijk om het resultaat sociaal domein over 2018 aan de reserve toe te voegen.

 

Begroting sociaal domein in begroting 2020

Vanaf het begrotingsjaar 2020 worden de budgetten binnen het sociaal domein door

de gemeenschappelijke regelingen reëel geraamd. Voor onze begroting volgen we deze werkwijze

ook en wijken daarmee af van de methodiek vanuit het verleden waarbij de raming van de lasten was 
gebaseerd op de ontvangen rijksmiddelen. Doordat al bij de begroting reële ramingen worden 
opgenomen verdwijnt de noodzaak om een reserve te vormen om mogelijke tegenvallers op te 
vangen.
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Integratieuitkering sociaal domein wordt algemene uitkering

Het Rijk heeft in de meicirculaire 2018 besloten om met ingang van 2019 de integratie uitkering

sociaal domein toe te voegen aan de algemene uitkering en is daarmee een algemeen 
dekkingsmiddel geworden. Hierdoor is niet meer inzichtelijk welke middelen specifiek voor het sociaal 
domein worden ontvangen. Het gevolg hiervan is, dat vanaf 2019 het resultaat op het sociaal domein 
niet meer kan worden berekend. Doordat het onderscheid vanaf 2019 niet meer is te maken wordt 
voorgesteld om, mede gelet op het jaarrekeningresultaat 2018 het saldo in 2018 al niet meer toe te 
voegen.

 

3.1 De raad neemt met het vaststellen van de jaarstukken ook een besluit over de 
resultaatbestemming.

Op 8 november 2017 heeft de raad de begroting 2018 vastgesteld. Het begrote resultaat voor 2018 
daarin was € 380.276 voordelig. Met het vaststellen van de perspectiefnota 2019-2022 (incl. 
voorjaarsnota), de najaarsnota 2018 en de slotwijziging 2018 is dit begrote resultaat bijgsteld tot € 
240.183 nadelig. Het resultaat van 2018 in voorliggende jaarrekening 2018 komt uit op € 29.600 
voordelig.

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 29.600 als volgt te bestemmen:

Extra inzet vergunning, toezicht en handhaving € 40.000

Klijnsma gelden                                                   € 43.500

Per saldo overschrijdt de resultaatbestemming het positieve resultaat. Dit betekent een 
onttrekking aan de algemene reserve van € 53.900

4.1 De bestemde reserve automatisering is niet langer noodzakelijk.

Met de overgang van automatisering naar Drechtsteden is het niet langer noodzakelijk deze reserve in 
stand te houden. De vrijval per ultimo 2018 bedrag € 44.815 en kan toegevoegd worden aan de 
algemene reserve.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
N.v.t.

Communicatie
Parallel met de verspreiding van de jaarstukken 2018 zal een persbericht worden samengesteld.

Vervolg
Na vaststelling van de jaarstukken door uw college zullen de jaarstukken worden verzonden aan de 
raads- en burgerleden.
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Ja
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1. Jaarstukken 2018 dd 30-5-2019 DEF RAAD 
2. Concept-besluitenlijst auditcommissie 11 juni 2019 
3. Gemeente Hardinxveld-Giessendam - aanbiedingsbrief jaarrekening 2018 
4. Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Accountantsverslag 2018 
5. Gemeente Hardinxveld-Giessendam - controleverklaring jaarrekening 2018 
6. Concept-besluitenlijst auditcommissie 27 juni 2019 
7. Wijzigingsvoorstel vaststellen jaarrekening 2018.pdf 


