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ONDERWERP
Vaststellen van de jaarstukken 2013
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In het kader van de controlerende rol van de gemeenteraad dient verantwoording te worden
afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid 2013. Deze verantwoording dient te
worden vastgesteld. Daarnaast dient een besluit te worden genomen over de resultaatbestemming
2013. Met voorliggend voorstel wordt hieraan invulling gegeven.
U heeft de jaarstukken 2013 al eerder ontvangen.
Het gerealiseerde resultaat van deze jaarstukken bedraagt € 2.927.866,-- voordelig.
Bestemming resultaat
Als gevolg van bovengenoemd overschot worden bij de resultaatbestemming 2013 daarom de
volgende voorstellen gedaan:
 Budgetoverhevelingen 2013 naar 2014 ad € 2.278.293,--;
 Een bijdrage van het Rijk inzake de WSW ad € 115.780,-- dient terugbetaald te worden. Dit
bedrag is in de jaarstukken 2013 niet verwerkt. Via resultaatbestemming dient het bedrag
alsnog gereserveerd te worden voor terugbetaling;
 Storting in de bestemmingsreserve onderhoud / vervanging Biesterbrug ad € 1.759.549,--;
 Storting in de bestemmingsreserve meerjaren onderhoud sport ad € 174.584,--;
 Storting in de bestemmingsreserve restauratie museumcollectie ad € 23.977,--;
 Storting in de bestemmingsreserve Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid ad € 17.714,--;
 Storting in de bestemmingsreserve herinrichting Sutjensstraat ad € 105.950,--;
 De uiteindelijke resultaatbestemming 2013 bedraagt hierdoor € 1.547.981,-- nadelig.
Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2013 voorgesteld het ontstane tekort ad
€ 1.547.981,-- aan te zuiveren door een onttrekking aan de algemene reserve.
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2 “Financiële positie” van de
jaarstukken 2013.
Analyse geraamd / werkelijk
Het geraamde bijgestelde resultaat 2013 was € 4.050.652,-- negatief. Het uiteindelijke resultaat
bedraagt € 1.547.981,-- negatief hetgeen een verschil is van €2.502.671,--.
Vermeld kan worden dat na de 3e rapportage er nog enkele ontwikkelingen zijn geweest welke niet
meer verwerkt konden worden in deze rapportage. Het gaat dan met name om de teruggaaf BTW
op parkeergelden ad € 570.000,-- en de hogere algemene uitkering op basis van de december
circulaire ad € 605.000,--. Dit betekent dat het nadelig saldo hierdoor voordelig beïnvloed is en
daardoor uit zou komen op € 2.875.652,--. Hierdoor zou het verschil tussen geraamd en werkelijk
resultaat € 1.327.671,-- (€ 2.875.652,-- minus € 1.547.981,--) bedragen.
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Commissie Onderzoek Jaarrekening
De commissie onderzoek jaarrekening heeft de jaarstukken 2013 op de gebruikelijke wijze
onderzocht op 11 juni 2014. Het verslag van de bevindingen van dit onderzoek alsmede het
antwoord hierop ligt op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage.
PROBLEEMSTELLING
N.V.T
OPLOSSINGSRICHTINGEN
N.V.T.
COMMUNICATIE
N.V.T.
EVALUATIE
>
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
A. Vaststelling van de jaarstukken 2013;
B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2013.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Pagina 2

Nummer raadsvoorstel: RAD-000979

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 mei 2014;

besluit:
A. Vaststelling van de jaarstukken 2013;
B. In te stemmen met de resultaatbestemming 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

