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Korte inhoud:

In de Jaarstukken 2016 legt het college verantwoording af over het gevoerde
beleid en het financieie resuitaat over het jaar 2016. Het voorstel betreft het
vaststellen van de Jaarstukken 2016.

Datum B&W:

6 juni 2016

Portefeuiilehouder:

Wethouder Van Veelen

Voorstel

Wij stellen u voor om;

1. de Meerjaren Prognose Grondexploitaties behorende bij de jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. de Jaarstukken 2016 vast te stellen;

3. ons college decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en beheer;

4. het voordellg jaarrekeningresultaat van € 3.121.000 toe te voegen aan de algemene reserve;

Toelichting:
Inieiding

Hierbij ontvangt u de Jaarstukken 2016. In deze jaarrekening legt ons college aan uw raad verantwoording af
over het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en het financieie resuitaat over het jaar 2016. Het rekeningjaar
2016 sluit af met een positief resuitaat van € 3.121.000.
Beoogd effect

De Jaarstukken 2016 voor de wettelijk datum van 15 juli 2017 vaststellen en het college decharge te verlenen
voor het gevoerde beleid en beheer.
Argumenten
De verslaglegging in de jaarrekening voigt de indeling van de programmabegroting

Het college doet verslag van de realisatie van de programme's volgens de oorspronkelijke begroting en zoals
deze Is bijgesteld met tussentljdse besluiten en de bestuursrapportages. Aangegeven wordt wat het college

moest uitvoeren met daartegenover wat er werkelijk is gedaan. Dit onderdeel is genoemd
Programmaverantwoording en is in feite het inhoudelijke jaarverslag. Hierin wordt geen financieie
verantwoording gedaan.

In de paragrafen wordt verslag gedaan over beleidslijnen van het beheersproces van de programme's. De
paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de begroting/jaarrekening.
Het tweede deel is de financieie jaarrekening. In dit deel staat de financieie verantwoording.
De stand van zaken op 31 december 2016 is het ijkpunt van deze verantwoording over alles wat er gebeurd is
in 2016.

Accountantsverklaring

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening.
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Bestemming jaarrekeningresultaat

Wij stellen u voor om het voordelig jaarrekeningresultaat van € 3.121.000 toe te voegen aan de algemene
reserve.

Beschikbaar stellen van budgetten voor eenmalige activiteiten gedekt uit reserves
In het onderdeel van incidenteie baten en lasten van de jaarrekening (biz 87) hebben wij aangegeven weike
activiteiten in 2016 niet zijn afgerond en weike budgetten in 2017 nodig zijn om de activiteiten af te ronden. Via
vaststelling van de jaarrekening vragen wij u de overboeking van de resterende budgetten voor eenmalige
activiteiten gedekt door reserves van 2016 naar 2017, zodat wij de betreffende activiteit kunnen afronden.
Meerjaren Prognose Grondexploitaties
Bij de Programmabegroting 2017 is de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2016 vastgesteld. De in
exploitatie genomen gronden zijn in 2016 verder ontwikkeld, het verwachte resultaat van deze projecten is
opnieuw berekend en de risicoanalyse is opnieuw uitgevoerd. .

Het totale geraamde positieve eindsaldo van atie grondexploitaties is ten opzichte van het vorige MPG met
€ 3,9 miljoen gedaald. Dit is voornamelijk het gevolg van gewijzigde BBV regelgeving. Hierdoor mogen
complexen nog maar een maximale, administratieve, looptijd hebben van 10 jaar. Dit houdt in dat de te
verwachten opbrengsten van na 2026 niet mogen worden meegenomen bij het bepalen van de waardering. Wat
betreft de verwachte kosten heeft de gemeente een Inschatting gemaakt weike kosten van de totale
grondexploitatie toegerekend dienen te worden aan de eerste 10 jaar. Het zwaartepunt van de kosten valt in de
eerste jaren van de grondexploitatie waarbij de opbrengsten evenredig over de totale looptijd worden verwacht.
Als gevolg van deze administratieve aanpassing van de grondexploitatie heeft de gemeente een aanvullende
verliesvoorziening gevormd van € 3.9 voor bedrijventerrein De Flier. De verwachte einddatum van dit complex is
immers 2040. De gemeente verwacht de komende jaren de reeds gevormde verliesvoorziening deels goed te
maken door het opschuiven van de looptijd.
Daarnaast heeft er vrijval plaatsgevonden van € 1,0 miljoen op het woningbouwcomplex Doornsteeg vanwege

de marktontwikkelingen. Deze vrijval is gestort in de reserve tiouwgrondexploitatie.
De benodigde reserve ten behoeve van het afdekken van de risico's is berekend op € 4,2 miljoen, een daiing
met € 1,7 miljoen ten opzichte van de MPG behorende bij de programmabegroting. De totale boekwaarde van
alle grondexploitaties bedraagt per 1 januari 2017 € 28,5 miljoen.
Uitvoering
Toezending naar provincie en CBS

Na vaststelling door de raad dient volgens art. 200 van de Gemeentewet de programmarekening uiterlijk op 15
juli van het jaar volgend op het rekeningjaar te worden toegezonden aan de provincie.
Daarnaast is inzending naar het CBS noodzakelijk voor 15 juli in verband met de Single Information Single Audit
(SiSa). In de Jaarstukken is namelijk de bijiage "SiSa verantwoordingsinformatie" opgenomen. De Jaarstukken
worden via het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS)gezonden naar de diverse ministeries. waarmee dan

de uitvoering van de specifieke uitkeringen wordt verantwoord. De specifieke uitkeringen, die de gemeente over

2015 ontvangen heeft kunnen op basis hiervan afgerekend worden zonder dat hiervoor nog aparte
accountantsverklaringen nodig zijn.
Effecten te late inzending CBS

Het niet voldoen aan deze termijn van aanlevering van de SiSa leidt er toe dat de bevoorschotting van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds (tijdelijk) wordt stopgezet. Deze regeling is ook van toepassing voor
de gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente Nijkerk is aangesloten.
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Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris.

de burgemees

de heerG. van Seek

de heermr. drs. G.D. Renkema
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De raad van de gemeente Nijkerk;

gelezen het collegevoorstel van 6 juni 2017;

b e s I u i t:

1. stelt de Meerjaren Prognose Grondexploitaties behorende bij de Jaarstukken 2016 vast;
2. stelt de Jaarstukken 2016 vast;

3. verleent het college decharge voor het gevoerde beleid en beheer;

4. voegt het voordelig jaarrekeningresultaat van € 3.121.000 toe aan de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Nijkerk
d.d. 22 juni 2017,
de griffier,

mevrouw A.G. VERHOEF-FRANKEN
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de voorzitter

mr. drs. G.D. RENKEMA
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