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ONDERWERP 
Jaarrekening 2018 gemeente Heemstede 
 
SAMENVATTING 
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op de jaarrekening 2018 van de gemeente Heemstede. De 
jaarrekening sluit met een positief saldo van € 500.079. Voorgesteld wordt € 281.000 over te 
hevelen naar 2019. Dit betekent dat € 219.079 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
Heemstede krijgt een goedkeurend oordeel van de accountant voor getrouwheid en 
rechtmatigheid. 

 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
N.v.t. 
 
BESLUIT B&W 
1. In te stemmen met de bevestigingen bij de jaarrekening 2018 en accountantskantoor 

Astrium Overheidsaccountants dienovereenkomstig schriftelijk te berichten; 
2. Het college stelt de raad voor:  

a. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2018 bestaande 
uit het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen;  

b. de lasten en baten van de rekening 2018 vast te stellen op € 54.105.455 respectievelijk  
€ 54.349.329; 

c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2018 vast te stellen op  
€ 3.509.378 respectievelijk € 3.765.583; 

d. van het voordelig rekeningresultaat 2018 ad. € 500.079 een bedrag van: 
 € 281.000 over te hevelen naar 2019 en aan de desbetreffende budgetten toe te 

voegen; 
 € 219.079 toe te voegen aan de algemene reserve. 

3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Middelen om advies te geven aan de raad (A-
stuk). 

 
BESLUIT RAAD  
 
De raad van de gemeente Heemstede, gelet op artikel 198 van de Gemeentewet: 
 
Besluit: 
 
1. de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2018, bestaande uit 

het boekwerk jaarstukken en het bijlagenboek vast te stellen; 
2. de lasten en baten van de rekening 2018 vast te stellen op € 54.105.455 respectievelijk 

€ 54.349.329; 
3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de rekening 2018 vast te stellen op 

€ 3.509.378 respectievelijk € 3.765.583; 
4. van het voordelig rekeningresultaat 2018 ad. € 500.079 een bedrag van  

 € 281.000 over te hevelen naar 2019 en aan de desbetreffende budgetten toe te voegen; 
 € 219.079 toe te voegen aan de algemene reserve. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2019. 
 
De raad voornoemd,  
 
de griffier,   de voorzitter, 
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BIJLAGEN 
  Bevestiging bij de jaarrekening 2018 van de gemeente Heemstede; 

 Rekening 2018 Jaarstukken; 

 Bijlagenboek 2018. 

  


