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beantwoording technische vragen Jaarrekening 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste VVD-fractie,
Hierbij de beantwoording op de door u gestelde vragen over de Jaarrekening 2017:
-

Vraag 1: Het positief resultaat ontstaat mede door 650.000 niet uitgegeven budget voor
investeren in de openbare ruimte, welke investering was dat, komt die niet alsnog in komende
jaren? Was niet beter geweest een reservering hiervoor te verkiezen?
Antwoord: U doelt hiermee op het in de Toelichting financiële verschillen van programma 5, bij
product 125 toegelichte verschil van € 656.000 tussen de begroting en de jaarrekening. Dit is
echter geen onderdeel van het positieve jaarrekeningresultaat, zoals uw fractie suggereert.
Het bedrag van € 625.000 is in het verleden reeds beschikbaar gesteld voor de openbare
ruimte van de Molenbuurt en maakt tot aan de daadwerkelijke betaling, onderdeel uit van de
Reserve Nog uit te voeren werken. Dit bedrag is dus al gereserveerd. Het was wel in de
begroting 2017 opgenomen om uit te geven (en te onttrekken aan de reserve), waardoor het
een verschil was tussen begroting en werkelijkheid.

-

Vraag 2: We verkrijgen om niet Alliander aandelen welke door waardering tegen 5 euro een
positief voordeel van ca. 700.000 oplevert. Hoe is die waardering bepaald? Klopt dat met de
waarderingsgrondslagen? Nu is deze waarde zoals het er naar uitziet contant gemaakte
inkomsten vanuit de toekomst? (want in verleden kregen we ook jaarlijks inkomsten zover we
weten?) is het dan wel logisch om dit voordeel in één jaar te nemen?
Antwoord: In onze waarderingsgrondslagen is vastgelegd dat aandelen op de balans worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde. Hieruit is het voordeel van € 702.745 ontstaan (de
‘koopsom’ bedroeg € 1.745.539). Er is dus geen sprake van contant gemaakte inkomsten.

-

Is de management letter van de accountant er al? Hoe gaat die behandeld worden, nu de
controlecommissie door de periode van coalitievorming deze rapportage niet heeft kunnen
bespreken?
Antwoord: we vermoeden dat hier het accountantsverslag en de controleverklaring wordt
bedoeld? Deze hebben wij op 28 juni jl ontvangen, en zijn inmiddels als nagekomen stukken
naar de raadsleden gestuurd. De vraag over de behandeling betreft geen technische vraag.
Er is inderdaad nog geen controlecommissie gevormd, waardoor de stukken (gold ook voor
het Voorjaarsbericht 2018 en de Kadernota 2019) niet in dit gremium konden worden
besproken. Voor wat betreft het accountantsverslag en de verklaring geldt dat de accountant
op 3 juli bij de Voorronde aanwezig zal zijn, zodat er op dat moment vragen aan hem kunnen
worden gesteld.
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