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Onderwerp: Jaarstukken 2020
Voorstel
1. Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 vast te stellen.
2. Het rekeningresultaat 2020 te bestemmen zoals voorgesteld.
3. In te stemmen met het doorschuiven van budgetten, waar in 2020 niet over is
beschikt uit reserves.
4. In te stemmen met de actualisatie van de grondexploitaties.
Samenvatting
Wij stellen voor om de jaarstukken vast te stellen en het rekeningresultaat zoals
voorgesteld te bestemmen.
Inleiding
Wij bieden u de jaarstukken 2020 van de gemeente Veere ter vaststelling aan.
Onze accountant Baker Tilly heeft het voornemen een goedkeurende controleverklaring
te verstrekken ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.
Uit de jaarstukken blijkt een positief saldo van € 1.504.861, waarvan we voorstellen
€ 315.604 over te boeken naar 2021 en toe te voegen aan de reserve nog af te ronden
projecten/werkzaamheden, en € 1.189.257 toe te voegen aan de algemene reserve.
Wat willen we bereiken
Via de jaarstukken en het accountantsverslag leggen we verantwoording af de raad over
de bij de programmabegroting 2020 vastgestelde programma´s.
Argumenten
1.1.
We voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
De jaarstukken voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast moeten we volgens
de gemeentewet de jaarstukken voor 15 juli vaststellen en aanleveren aan de
provincie.
1.2.

De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven.
De accountant heeft het voornemen om een goedkeurende controleverklaring te
verstrekken ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.

Ten aanzien van de financiële rechtmatigheid is de voorgeschreven omvang van
de fouten (materialiteit) in de jaarrekening, conform het door de gemeenteraad
vastgestelde controleprotocol, 1% van de lasten inclusief toevoegingen reserves.
In tegenstelling tot de jaarrekening 2019 blijven we in 2020 ruim onder deze
grens. Meer informatie is terug te vinden in het accountantsverslag.
1.3.

In het accountantsverslag staan aanbevelingen.
In de concept-bevindingen heeft de accountant geconstateerd dat in het
algemeen de gecontroleerde processen op orde zijn. Ook ziet de accountant dat
de organisatie continu werkt aan verbetering van de interne beheersing rond deze
processen. In het kader van de voorbereiding op de rechtmatigheidsverklaring
wordt daar veel energie in gestoken.

2.1

Het rekening resultaat bedraagt € 1.504.861 voordelig
Het resultaat is het verschil tussen de laatst vastgestelde begroting en de
realisatie. De verschillen zitten zowel aan de baten als aan de lasten kant en
bevatten voornamelijk een incidenteel karakter. Het saldo van de jaarrekening is
€ 1.504.861 positief. Voor een specificatie en toelichting van dit saldo verwijzen
we u naar pagina 27 e.v. van de jaarrekening 2020.

2.2

De gemeenteraad beslist over het te bestemmen resultaat.
Wij stellen voor het resultaat als volgt te bestemmen:

3.1



€ 193.711 overboeken van budgetten van projecten die gestart zijn in
2020 en die we afronden in 2021 (zie bijlagen voor specificatie).



€ 121.893. Vanuit het compensatiepakket voor corona hebben we via het
gemeentefonds o.a. rijksbijdragen ontvangen voor het onderdeel cultuur
en het vergoeden van de eigen bijdragen voor de kinderopvang.



Conform de vastgestelde nota reserves en voorzieningen voegen we de
bovenstaande bedragen toe aan de reserve nog af te ronden
projecten/werkzaamheden.



Het restant van € 1.189.257 toe te voegen aan de algemene reserve.

De werkzaamheden uit 2020 met dekking uit reserves vinden later plaats.
In de begroting 2020 zijn budgetten beschikbaar gesteld die gedekt worden uit de
algemene reserve of reserve nog uit te voeren projecten. Een deel van de
werkzaamheden is in 2020 niet afgerond. De budgetten zijn dus niet volledig
benut en ook de reserves zijn niet aangesproken. Omdat we de werkzaamheden
nog wel uit willen voeren in 2021 stellen we voor om een bedrag van € 199.222
in 2021 weer beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de nog niet aangesproken
ruimte in de reserve. Zie bijlage voor een onderbouwing van dit bedrag.
Conform de vastgestelde nota reserves en voorzieningen verwerken we de
bedragen via de reserve nog af te ronden projecten/werkzaamheden.

4.1

Herziening grondexploitaties
De grondexploitaties zijn met de jaarrekening herzien en door de accountant
beoordeeld. De toelichtingen zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid in het
jaarverslag en de bijlage ‘overzicht grondexploitaties’ in de jaarrekening. Na
vaststelling vormen de herziende grondexploitaties het financiële kader voor de
verdere uitvoering van de projecten.

Duurzaamheid
n.v.t.
Risico’s en kanttekeningen
1.1
In het concept rapport van bevindingen staan aanbevelingen.
In de concept-bevindingen heeft de accountant geconstateerd dat in het
algemeen de gecontroleerde processen op orde zijn. Ook ziet de accountant dat
de organisatie continu werkt aan verbetering van de interne beheersing rond deze
processen.
1.2

Teksten uit het jaarverslag.
De teksten uit het jaarverslag zijn in de periode januari/februari 2021 geschreven
met de toen bekende informatie. Daardoor zijn een aantal teksten niet meer
actueel.

Geld
Incidentele baten
Rekening resultaat

€ 1.504.861

Bestemming
Resultaatbestemming
Storten in algemene reserve
Totaal

€ 315.604
€ 1.189.257
€ 1.504.861

Uitvoering
Na vaststelling van de jaarstukken zullen wij deze toesturen aan de provincie. Daarnaast
gaan we het resultaat boeken en de over te boeken kredieten technisch verwerken
Communicatie
De jaarstukken zijn na verzending aan de gemeenteraad online raadpleegbaar
(https://veere.begrotingsapp.nl/jaarverslag-2020)
Bijlagen (met Corsa nummer)
1. Jaarverslag 2020. Corsanummer: 21B.5954
2. Jaarrekening 2020. Corsanummer: 21B.05953
3. Concept accountantsverslag 2020. Corsanummer: 21B.05957
4. Uitgestelde werkzaamheden doorschuiven naar 2021. Corsanummer 21B.02494
5. Overzicht beschikbaar stellen budget in 2021 i.v.m. ontvangen corona
compensaties. Corsanummer 21b.02493
6. Uitgestelde werkzaamheden doorschuiven naar 2021 dekking reserves.
Corsanummer 21B.02495.
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