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Jaarrekening en Jaarverslag 2019 gemeente Bloemendaal

Verzonden

Bijlage(n)

Jaarstukken 2019

Geachte leden van de gemeenteraad,

Resultaat
Hierbij biedt ons college u het jaarverslag en de jaarrekening 2019 aan.
De documenten zijn digitaal beschikbaar. De jaarrekening 2019 sluit met een positief resultaat van
€ 358.948. Voor de toelichting op het voorstel resultaatbestemming wordt verwezen naar bijgaand
raadsvoorstel. Na resultaatbestemming resteert een negatief saldo van € 188.045 welk bedrag wordt
onttrokken aan de flexibele algemene reserve.

Netto (gezuiverd) resultaat na eliminatie incidentele baten en lasten
Gemeenten moeten sturen op een structureel sluitende begroting. Eliminatie van de incidentele baten
en lasten op het gerealiseerde resultaat levert een gezuiverd netto resultaat op. Het
jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten komt uit op een negatief resultaat
van € 907.569. Dit negatief resultaat werkt door in de begroting 2020 en volgende jaren. Het is ook
om die reden dat wij met u een kerntakendiscussie zijn aangegaan om er voor te zorgen dat het
materieel begrotingsevenwicht wordt hersteld.

Financiële positie
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De financiële positie anno 2019 is op basis van de financiële kengetallen uit de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing als redelijk te kwalificeren. De gemeente blijft de komende

jaren financieel kwetsbaar. Daarom is het gewenst om voldoende buffers (incidenteel en structureel)
achter de hand te houden om onverwachte tegenvallers het hoofd te bieden. Het blijft noodzakelijk
scherp te sturen op structureel evenwicht, de schuldpositie te begrenzen en kritisch te blijven op het al
dan niet uitvoeren van bovenwettelijke taken. Wij vertrouwen er in dat met de uitkomsten van de
kerntakendiscussie de voldoende financiële positie van de gemeente gewaarborgd blijft.

Coronacrisis
Hoewel het Rijk gemeenten compensatie in het vooruitzicht stelt om de gevolgen van de coronacrisis
het hoofd te bieden, zal de crisis naar verwachting de financiële positie op kortere en langere termijn
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onder druk zetten. Het is natuurlijk nog onbekend hoe de precieze uitwerking is, maar een prudent
financieel beleid blijft noodzakelijk.

Jaarverslag en jaarrekening zijn digitaal gepubliceerd
De weblink naar het jaarverslag kunt u vinden in het raadsvoorstel. Bijlagen bij het raadsvoorstel zijn
verder de collegeverklaring ENSIA 2019 en het jaarverslag integriteit.
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