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Burgemeester Hermans-Vloedbeld

Voorstel
Het college stelt u voor de jaarstukken 2019 vast te stellen.

Samenvatting
Bijgaand treft u aan de jaarstukken 2019 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 2019 sluiten met een positief resultaat van € 267.000.
Resultaat jaarrekening 2019
in €
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

455.000

Reeds bestemd resultaat (mutaties in reserves)

-188.000

Gerealiseerd resultaat

267.000
266.654

Het jaarresultaat bestaat uit een aantal afwijkingen van de werkelijke cijfers 2019
ten opzichte van de begroting 2019 (na wijzigingen). Deze afwijkingen worden in
de jaarstukken nader toegelicht op pagina 19 tot en met 21 en op pagina 84 tot en
met 146.
Resultaatbestemming 2019
In de jaarrekening 2019 wordt instemming gevraagd voor:
1. Bestemming resultaat van € 74.000 ten gunste van de reserve recreatie;
2. Bestemming resultaat van € 193.000 ten gunste van de algemene reserve.
Daarnaast wordt er gevraagd om in te stemmen met het volgende:
1. Het toevoegen van € 779.000 aan de reserve budgetoverheveling (opgenomen
onder reeds bestemd resultaat);
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Reserve budgetoverheveling 2019
in €
Subsidie ambulancesteiger

105.000

Uitvoeringsbudget masterplan haven

92.000

Trimbos instituut

19.000

Inrichting fietsenstallingen strandovergangen

10.000

Anders innen toeristenbelasting

100.000

resterend budget duurzaamheid

87.000

Kwartiermaker tonnenloods

69.000

Beleid begraafplaatsen

18.000

Belevingswaarde winkelgebied

15.000

Budget invoering omgevingswet
Woonprogramma 135+
Overal geïnformeerd Terschelling
Regulier budget volkshuisvesting
Totaal

20.000
132.000
55.000
57.000
779.000

Accountant
De accountant heeft de jaarstukken 2019 gecontroleerd. De controleverklaring
opgenomen in deze jaarstukken.
Het oordeel van de accountant is als volgt tot stand gekomen:
• Het onderdeel Sociaal Domein wordt niet langer als onzeker aangemerkt;
• De inhuur via de BAN wordt (net als vorig jaar) als onrechtmatig beschouwd. Er is
afgelopen jaar geen nadere actie ondernomen om de inhuur bij de BAN aan te
besteden, met de BAN nadere afspraken te maken of de (oude) afspraken op
rechtmatigheid te onderzoeken. Wel is de inhuur afgebouwd, de omvang in euro’s
in 2019 was echter nog steeds ca 655.000;*
• De waarde van Oude Campus wordt niet langer als onzekerheid aangemerkt.
Dit leidt tot de volgende conclusie:
• Een goedkeurend oordeel voor de getrouwheid
• Een oordeel met beperking voor rechtmatigheid
* Inmiddels is actie ondernomen om deze onrechtmatigheid in 2020 teniet te doen.
Daarvoor worden de afspraken met de BAN opnieuw vastgelegd.

Historie
Niet van toepassing.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
De jaarstukken 2019 dienen voor 15 juli 2020 te worden vastgesteld en
aangeboden aan de Provincie.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Niet van toepassing.

Communicatie/interactiviteit
-
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Advies van de raadscommissie
Door leden van de auditcommissie en raadscommissie zijn specifieke vragen
gesteld met betrekking tot de ontwikkeling van de (personeels)kosten en
rijksbijdragen van het onderwijs. Hierop wordt in de bijlage bij dit gemeenteblad
verder ingegaan.

Ter inzage liggende stukken
Jaarstukken 2019.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 26 mei 2020
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M de Jong,
secretaris/directeur

J.H.M Hermans-Vloedbeld,
burgemeester

