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Jaarverslag en jaarrekening 2021 CONCEPT
Zie raadsvoorstel 2022001091 met bijlagen

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij biedt ons college u het jaarverslag en de jaarrekening 2021 aan. De jaarrekening 2021 sluit
met een positief resultaat van € 1.399.982. Voor de toelichting op het voorstel resultaatbestemming
verwijzen we u naar bijgaand raadsvoorstel. Na resultaatbestemming resteert een positief saldo van
€ 288.974 welk bedrag wordt toegevoegd aan de flexibele algemene reserve.

Accountantscontrole
Ons college streeft ernaar dat u uiterlijk twee weken voor de behandeling van de jaarrekening de
controleverklaring en het verslag van bevindingen van de accountant zult ontvangen.

2022001400

Financiële positie
De financiële positie is op dit moment gezond, de financiële kengetallen voldoen aan de normering
van de gemeenteraad. Ook het schuldniveau blijft ruim binnen de kaders van de raad. De
investeringsopgave voor de komende jaren blijft echter onverminderd groot, waarvoor meer geleend
zal moeten worden, m.a.w. meer vreemd vermogen aangetrokken moet worden. Bovendien draagt
het huidige onzekere economische klimaat bij aan een onzeker financieel perspectief. Te denken valt
onder meer aan ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis, de Russische inval in Oekraïne, de
open einderegelingen in het sociaal domein, de opgaven ten aanzien van het klimaatakkoord en
alsmede de onzekere bekostiging van gemeentetaken door het Rijk.

*2018016334*

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 positief resultaat
van € 333.215. Zowel bij de Kadernota 2023 als bij de behandeling van de meerjarenbegroting 20232026 is het van belang dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

-2Jaarverslag 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 2021 en het jaarverslag integriteit.
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