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ONDERWERP
Vaststellen jaarstukken 2019 gemeente Heemstede
SAMENVATTING
Met de jaarstukken 2019 legt het college van burgemeester en wethouders
financiële verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. De
door de raad vastgestelde jaarstukken moeten voor 15 juli worden aangeleverd bij
het Centraal Bureau voor de Statistiek en de provincie Noord-Holland. De
jaarrekening 2019 sluit met een positief saldo van € 1.309.830. Voorgesteld wordt
€ 564.700 over te hevelen naar 2020 en € 745.130 toe te voegen aan de algemene
reserve.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Gemeentewet (wettelijk kader gemeentelijke organisatie)
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (wettelijke eisen
voor opzet en inhoud van de begroting en de jaarrekening)
Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2019 en 2020 (A-stuk)
Normenkader 2019 controle jaarrekening 2019 (bevat een overzicht van relevante
externe wet- en regelgeving 2019 – B-stuk)
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met de bevestiging bij de jaarrekening 2019 en accountantskantoor Astrium Overheidsaccountants overeenkomstig schriftelijk te berichten;
2. Het college stelt de raad voor:
a. de bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2019
bestaande uit de boekwerken “rekening 2019 jaarstukken 2019” en
“rekening 2019 bijlagenboek” vast te stellen;
b. de lasten en baten van de jaarrekening 2019 vast te stellen op
respectievelijk € 56.563.996 en € 56.991.887;
c. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2019
vast te stellen op € 5.872.518 en € 6.754.457;
d. van het voordelig rekeningresultaat 2019 van € 1.309.830 een bedrag van:
 € 564.700 over te hevelen naar 2020 en aan de desbetreffende
budgetten toe te voegen;
 € 745.130 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).
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BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2020
besluit:
1. de bij dit besluit horende en als zodanig gewaarmerkte jaarrekening 2019
bestaande uit de boekwerken “rekening 2019 jaarstukken 2019” en “rekening
2019 bijlagenboek” vast te stellen;
2. de lasten en baten van de jaarrekening 2019 vast te stellen op respectievelijk
€ 56.563.996 en € 56.991.887;
3. de stortingen en onttrekkingen aan de reserves in de jaarrekening 2019 vast te
stellen op € 5.872.518 en € 6.754.457;
4. van het voordelig rekeningresultaat 2019 van € 1.309.830 een bedrag van:

€ 564.700 over te hevelen naar 2020 en aan de desbetreffende budgetten
toe te voegen;
 € 745.130 toe te voegen aan de algemene reserve.
De raad voornoemd,
de griffier,
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AANLEIDING
Met de jaarstukken 2019 legt het college van burgemeester en wethouders
verantwoording af over het gevoerde beleid en de daaruit voortvloeiende financiële
lasten en baten van de gemeente in 2019. De jaarstukken voldoen aan het Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Daarnaast dienen
de jaarstukken voor Informatie aan derden (IV3).
MOTIVERING
De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant. De externe accountant moet
een expliciet oordeel uitspreken over de rechtmatige totstandkoming van de in de
jaarrekening opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Heemstede krijgt een
goedgekeurd oordeel van de accountant voor getrouwheid en een oordeel met
beperking inzake rechtmatigheid. Oorzaak van het oordeel met beperking is gelegen in de geconstateerde fouten bij de controle op de EU-aanbestedingsregels. Dit
heeft geen gevolgen voor de inhoud van de jaarrekening en er zijn geen financiële
consequenties verbonden.
FINANCIËN
De jaarrekening sluit na verwerking van de mutaties in de reserves met een
voordelig resultaat van € 1.309.830. Voorgesteld wordt € 564.700 over te hevelen
naar 2020 en € 745.130 te storten in de algemene reserve.
PLANNING/UITVOERING
Vaststelling in de raad van 25 juni is noodzakelijk omdat de vastgestelde
jaarstukken voor 15 juli moeten worden aangeleverd bij het Centraal Bureau voor
de Statistiek en de provincie Noord-Holland.

BIJLAGEN
 Bevestiging bij de jaarrekening 2019 van de gemeente Heemstede;
 Rekening 2019 jaarstukken 2019;
 Rekening 2019 bijlagenboek.
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