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1. In te stemmen met de jaarstukken 2011. van de gemeente Neder-Betuwe confo/m voorlicend ontwerp.
2. In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat van dejaarstukken 201.1..
3. Voorleggen aan de agendacommlssle met het verzoek dlt te agenderen voor de gemeenteraad van 28 juni
2011.
4. De gemeenteraad voor te stellen de jaarstukken zoilvast te stellen conform voorllggend ontwerp en
bljgevoegd raadsvoorstel.
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Aanleldlng:
Het college Iegt aan de gemeenteraad over elk begrotlngsjaa? verantwoordlng af over het door hem gevoerde
beleid, onder overlegging van de jaarstukken gaawerslag en jaar/ekening) en de daarblj behorende
accountantsverklaflng en het verslag van bevindingen. De accountantsverklaring en het verslag van
bevindingen worden via een afzonderlljk advles aan u voorgelegd.
Zodra de Jaarstukken aan de gemeenteraad ziln aangeboden draagt het college zorg dat de jaarstukken voor
een Ieder ter Inzage Iiggen en algemeen verkrllgbaar Is.
Wettelllke beleldskade|:
Gemeentewet
Beslult Begrotlng en Verantwoordlng provincie en gemeenten
Algemene maatregel van bestuur Slngle Informatlon en Slngle Audlt (SISA)
Beoogd effect:
Voldoen aan de wettelijke elsen die voo/vloeien uit de gemeentewet en het Beslult Begrotlng en Verantwoordlng
provlncle en gemeenten en de algemene maatregel van bestuur SISA.
Het college Iegt verantwoordlng af aan de gemeenteraad over het door hen gevoerde beleld onder overlegging
van de jaarstukken (het jaa|erslag en de jaafrekenin|.
Het college draagt zorg voor een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen over de jaarstukken.
Het college draagt zorg dat de jaarstukken voor een Ieder te? Inzage Ilgt en algemeen vepkrljgbaar Is.
Goedkeuring van de gemeenteraad over het door het college gevoerde beleld en Instemmlng met de
voorgestelde bestemmlng Van het jaarrekeningsaldo.
Mogelllke opl|lngen:
Bij het bestemmen van het Jaarrekeningsaldo zijn andere oplossingen denkbaan Geadviseerd wordt om in te
stemmen met de voorgestelde bestemming.
De afweglng en het feltelllke advles:
N.v.t.
Mpecten met betrekklng tot Inkoop en aanbestedlng:
N.v.t.
Financlële consequenties:
Voor de verantwoordlng van het gevoerde beleld 201.1, het resultaat 201.1. en de voorgestelde
resultaatbestemming zollwordt u verwezen naar het voorllggend ontwerp van de Jaarstukken 20:1.1.
Personele consequentles:
n.v.t.
œmmunlcatle:
Om te voldoen aan artikel 197 en 198 van de gemeentewet Is voorgeschreven de Jaarstukken 2011, zodra deze
aan de raad zijn voorgelegd, voor een ieder ter inzage te Ieggen en algemeen verkrilgbaar te ziln.
Van de terlnzagelegglng en de verkrllgbaarheld wordt openbaar kennls gegeven.
De Raad beraadslaagt over de Jaafrekenlng en het Jaa-erslag nlet eerder dan twee weken na de openbare
kennisgevlng. Geadvlseerd wordt om via de werkeenheid Communicatie en Voorlichting op de gemeentepaglna
van het RBC een toelichtlng te geven op de jaarstukken 2011. en de belangfijkste onderdelen van het
rekeningresultaat 2011. Voorts wordt geadviseerd de aanbieding van de jaarstukken 2011 aan de pers te doen
tlldens eén te beleggen persblleenkomst.
Consequentl| met andere beleldsvelden:
n.v.t.
Dit V'oorstel Is besproken met:
Het voolstel Is besproken met wethouder J.M. Schuurman
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Raadsvoorstel RAezu/cuga
Raadsvergaderlng d.d. 28 junl 2012 Inllchtingen bij : Grlffle
Agendapunt Telefoonnr. : 0488 - 449894
Po|efeuillehouder J.M. Schuurman E-malladres : gri|ie@nederbetuwenl
Ondelwefp:
Aanbiedingjaarstukken 201.1
Voorg|teld beslult:
In te stemmen met de jaarstukken zollvan de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp.
In te stemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat van de jaarstukken 2011..
Samenva|lng voorstel:
Het college Iegt aan de gemeenteraad over elk begrotingslaar verantwoording af over het door hem gevoerde
beleid, onder overlegglng van de jaa/stukken (hetjaa|erslag en Jaarfekening) en de daafblj behorende
accountantsverklaring en het verslag van bevlndlngen.
Voor de verantwoording over de reallsatle van het bij de begrotlng zollvoorgenomen beleid in het jaar zollwordt
verwezen naar de In de Jaarstukken opgenomen programmaverantwoording en de paragrafen.
De begroting 2011 is in 2011 vier keer geactuallseerd door middel van begrotlngswijzigingen.
Blj de 2* bestuursrappodage 201.1. hebben wij aangegeven dat wij jaarstukken 201.1. verwachten met een
voordellglaaprekenlngresultaat van E 382.554. In de raad van december 2011 is, na vaststelling van de
2e bestuursrappodage 2011) door u een beslult genomen hetgeen een negatief invloed had van C 76.000 op onze
flnanciële positie. Door dlt besluit Is ons verwacht voordeligjaarfekenlngresultaat gedaald naar C 306.554
Het werkelllke jaarrekeningresultaat 2011 komt ult op een voordelig resultaat van afgerond E 2.285.465.
Voorgesteld wofdt om het positieve resultaat van de jaarstukken 2011. van C 2.285.465 als volgt te bestemmen:
a. C 13.000 te bestemmen voor wljkmanagement
b. 6 35.000 te bestemmen voor de harmonlsatle peuterspeelzalen en klnderdaoerblljven
c. C 54.000 te onttrekken aan de bestemmingsresewe speelrulmte.
d. 6 136.000 te storten In de egalisatievoofzlenlng grafrechten.
e. C 520.000 te storten in de reselve grondexploitaties.
f. E 1.635.465 toe te voegen aan de algemene reserve.
Wil beseffen ons dat er sprake Is van een fofs voordelig resultaat over hetjaar 20:1.1. De grote afwllklng Van het
saldo van de jaarstukken 2011, ten opzlchte van het verwachte saldo, bestaat hoofdzakelllk uit incidenteel grote
wllzlglngen waarvan het ontstaan vaak ligt na :1. september zolltpilldatum 2* bestuursrappodage 2011).
Zoals wIJ aan u voorstellen wordt het overgrote deel van dlt voordelig resultaat toegevoegd aan de algemene
reserve of aan de reserve grondexploitatle wat ons weerstandsvermogen ten goede komt.
Voor verdere Informatle over de flnanclële positie, het resultaat, de resultaatbepaling en de resultaatbestemming
van de jaarstukken 2011. wordt verwezen naar het onderwerp financlële positie, resultaatbepallng en
resultaatbestemming van de jaarstukken 2011.
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Aanleldlng:
Het college Iegt aan de gemeenteraad over elk begrotingsjaar verantwoordlng af over het door hen gevoerde
beleld, onder overlegglng van de Jaarstukken Uaarverslag en Jaarrekenlng) en de daarbij behorende
accountantsverklarlng en het verslag van bevindingen.
Zodra de Jaarstukken aan de gemeenteraad zlln aangeboden draagt het college zorg dat de jaarstukken voo/ een
ieder ter Inzage Ilgt en algemeen verkrllgbaar Is.
Wettelllke beleldskade|:
Gemeentewet
Beslult Begroting en Verantwoordlng provlncle en gemeenten
Algemene maatregel van bestuur Slngle Infofmatlon en Single Audit (SISA)
Beoogd effect:
Voldoen aan de wettelijke eisen die voodvloeien uit de gemeentewet en het Beslult Begrotlng en Verantwoordlng
provincie en gemeenten en de algemene maatregel van bestuur SISA.
Het college Iegt verantwoording af aan de gemeenteraad over het door hem gevoerde beleld onder overlegglng van
de Jaarstukken.
Het college draagt zorg voor een accountantsverklarlng en een verslag van bevindingen over de Jaarstukken.
Het college draagt zorg dat de jaarstukken voor een ieder ter inzage Ilgt en algemeen ve?krljgbaar Is.
Goedkeuring van de gemeenteraad over het door het college gevoerde beleld en Instemming met de voorgestelde
bestemming van het Jaarfekenlngsaldo.
Mogelllke oplœcqlngen:
Bij het bestemmen van het jaarrekenlngsaldo zlln andere oplossingen denkbaar. Geadviseerd wordt om in te
stemmen met de voofgestelde bestemmlng.
De afweglngen en het feitelljke voorstel:
N.v.t.
Acties van de gemeentœ
De Jaarstukken 2011. voor lsjuli 2012 verzenden naar Gedeputeerde Staten.
Plannlng:
N,v.t.
Flnanclële consequentl|:
Voo/ de verantwoordlng van het gevoerde beleld 2011., het fesultaat 2011 en de voorgestelde resultaatbestemmlng
zollwordt u verwezen naar het voorllggend ontwefp van de jaarstukken 201.1.
Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,
de secretaris. <à-. lz; de burgemeester,
Ir. C.W. Veerhoek
Achterliggende stuklœn ter Inzage
4. Jaarstukken 201.1
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De raad van de gemeente Neder-Betuwe;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mel 20129
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, Besluit Begrotlng en Verantwoordlng provlncie en gemeenten
B E S L U I 1*:
ï. In te stemmen met de Jaarstukken zollvan de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp
2. Het resultaat na bestemming van de jaarstukken 2011 stellen op een overschot van C 2.285.465
3. In te stemmen om van het overschot van dejaarstukken 2011., de volgende bedragen te bestemmen:
g. 6 13.000 te bestemmen wljkmanagement
h. C 35.000 te bestemmen voor de harmonlsatle peuterspeelzalen en kinderdaoerblljven
i, C 54.000 te onttrekken aan de bestemmingsrese-p speelruimte.
J. C 136.000 te storten In de egalisatievoorzlenlng grafrechten,
k. 6 520.000 te storten in de resewe grondexploitatles.
4. In te stemmen om het overblljvende deel van het overschot, zijnde e 1.635.465, toe te voegen aan de
algemene reselve.
5. In te stemmen met de in jaarstukken opgenomen begrotlngswllziging omtrent de bestemmingen.
6. In te stemmen met de in deze Jaarstukken 2011 opgenomen actualisatie grondexploitaties per 31
december 201.1
7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend kfediet van C 1.750.000 op basis van
de actualisatie grondtoonexploitaties per 3ldecember 2011
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 junl 2012
de griffier, de voorzltter
mr. J.C. Bouwman
Ir. C.W. Veerhoek
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