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Voorstel
Het college stelt u voor de jaarstukken 2018 vast te stellen.

Samenvatting
Bijgaand treft u aan de jaarstukken 2018 van de gemeente Terschelling.
In programma 6 Sociaal domein zijn de lasten voor uitvoering van het Sociaal
Domein opgenomen. Bij het opstellen van de jaarstukken is gebruik gemaakt van
concept-jaarcijfers van de Dienst SoZaWe NW Fryslân, de definitieve cijfers zijn
nog niet beschikbaar.

Toelichting
De jaarstukken 2018 sluiten met een negatief resultaat van € 130.000. Het
jaarresultaat bestaat uit een aantal afwijkingen van de werkelijke cijfers 2018 ten
opzichte van de begroting 2018 (na wijzigingen). Deze afwijkingen worden in de
jaarstukken nader toegelicht op pagina 23 tot en met 27 en op pagina 86 tot en
met 144.

Tekstuele toelichting Dellewal
In de jaarstukken is inzake Dellewal de volgende tekst opgenomen:
“Daarnaast heeft de raad de wens uitgesproken om de grond van de dancinglocatie die niet voor de ontwikkeling van dit plan nodig is, over te dragen aan de
Stichting Natuurherstel Baai Dellewal.”
Deze tekst wordt aangepast in:
“De brede strook grond vanaf het eind van de bunkerwoningen om het
bestemmingsvlak van de dancing heen tot boven aan het fietspad langs de
Hoofdweg aan Stichting Natuurherstel Baai Dellewal wordt verkocht.”
Deze tekst sluit aan met het over dit onderwerp door de raad aangenomen
amendement.

Commissievergadering
In de commissievergadering is de vraag aan de orde geweest hoe om te gaan met
het toevoegen van de meeropbrengsten Toeristenbelasting en/of
Forensenbelasting, respectievelijk € 95.000 en € 59.000. Overeenkomstig hetgeen
is vastgelegd in de nota ‘Reserves & voorzieningen’, stellen wij voor een bedrag
van € 95.000 toe te voegen aan de reserve recreatie.
In de commissievergadering is verder de aandacht gevestigd op het overhevelen
naar 2019 van een budget van € 25.000 voor het onderzoek naar de blauwe zone.
In de raadsvergadering van februari is door ons aangegeven dat onderzoek in
2019 niet te doen, maar in 2020 te komen met ontwikkeling van parkeerbeleid. Het
college stelt dan ook voor om die omissie te herstellen. Daarom hebben wij het
voorgestelde raadsbesluit aangepast, zodat een bedrag van € 25.000 kan worden
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overgeheveld van de reserve budgetoverheveling naar de algemene reserve. De
verwerking van deze wijziging zal plaatsvinden in de tweede begrotingswijziging
2019 en daarmee in de jaarrekening 2019.

Resultaatverdeling
Als bijlage bij dit gemeenteblad is de gewijzigde bladzijde 22 van de jaarrekening
opgenomen. Hierin is de hiervoor genoemde wijziging van de resultaatverdeling
ten opzichte van wat in de jaarrekening is opgenomen, verwerkt.

Historie
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
De jaarstukken 2018 dienen voor 15 juli 2019 te worden vastgesteld en
aangeboden aan de Provincie.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Niet van toepassing.

Communicatie/interactiviteit
Wij stellen voor de uitkomst van de jaarstukken 2018 via een persbericht toe te
lichten.

Advies van de raadscommissie
Niet van toepassing.

Ter inzage liggende stukken
Niet van toepassing.
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