AGENDAPUNT NO.
Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2011

AAN DE RAAD

Samenvatting
De jaarrekening en het jaarverslag zijn klaar. De accountantsrapportage is bijgevoegd. Deze is
besproken met het college en de ambtelijke staf. We hebben een goedkeurende verklaring voor de
getrouwheid en de rechtmatigheid. Wij stellen voor het rekeningsaldo door winstbestemming te
storten in de nieuwe reserve Stroppenpot en het saldo van de reserve krimp over te hevelen naar
deze nieuwe reserve. Bovendien verzoeken wij u de herziene exploitatieopzetten van de
bouwgrondcomplexen vast te stellen.
Inleiding
De jaarstukken zijn gereed en er is een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen voor
getrouwheid en rechtmatigheid.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Conform de gemeentewet en het BBV is het jaarverslag samengesteld.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Er is een groot voordelig saldo en middels de winstbestemming willen we u voorstellen dit in een
nieuw te vormen reserve Stroppenpot te storten. De reden is dat we een onzekere toekomst
tegemoet gaan op het gebied van demografische ontwikkelingen, mogelijke kortingen op de
algemene uitkering, decentralisaties van AWBZ, WWNV en jeugdzorg. We kunnen de financiële
consequenties hier niet van overzien en willen dit tijdelijk kunnen afdekken. Omdat dit ook de
demografische ontwikkelingen betreft, stellen wij u ook voor het saldo van de reserve Krimp over te
hevelen naar deze nieuw te vormen reserve.
De exploitatie opzetten van de bouwgrondcomplexen zijn herzien en dienen opnieuw vastgesteld te
worden.
Alternatieve beleidskeuzes

Financiële consequenties
Het overschot in een nieuw te vormen reserve Stroppenpot storten.
Participatie en Communicatie
De jaarstukken zijn behandeld in de RTG.
Vervolgstappen inclusief tijdspad

Bijlagen
Jaarstukken 2011 / Herziene exploitatieopzetten van de bouwgrondcomplexen
Aalten, 1 mei 2012

Burgemeester en wethouders,

J.J. Storm van ‘s Gravesande
loco-secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2012;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het BBV;

BESLUIT:

1.
2.
3.
4.

de jaarstukken gemeente Aalten voor het jaar 2011 vast te stellen;
het voordelig saldo groot € 2.487.992 toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve
“Stroppenpot”;
het bestaande saldo van de reserve “Krimp” overhevelen naar de reserve “Stroppenpot”
en deze vervolgens op te heffen;
de herziene exploitatieopzetten van de bouwgrondcomplexen vast te stellen.

AALTEN, 3 juli 2012
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter

