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Datum vergadering

4 juli 2019

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2018

Portefeuillehouder

wethouder J. Werkman
Samenvatting

De gemeente Sluis sluit het boekjaar 2018 af met een positief resultaat uit overheidsactiviteiten van €
1.550.930 en een positief resultaat voor de grondexploitatie van € 241.774. Wij stellen u voor over te gaan tot
het vaststellen van de Jaarstukken 2018 inclusief de voorgestelde resultaatbestemming.

Aan de raad,
Inleiding
Voor u liggen de Jaarstukken
worden voorgelegd:
- Grondexploitatie
- Overheidsactiviteiten
Rekeningresultaat:

2018. Evenals de afgelopen jaren kan ook nu weer een positief rekenresultaat
€ 241.774
€ 1.530.930
€ 1.772.704

Ten opzichte van het laatste begrotingssaldo van € 1.045.970 is er dus een positiever resultaat uitgekomen
van ruim 7 ton. Naast het effect van de exploitatie-opzetten (behandeld in de raad van afgelopen mei) betreft
dit merendeel incidentele meevallers. Zo zijn (dankzij de mooie zomer van 2018) de opbrengsten uit
parkeergelden en toeristenbelasting hoger dan verwacht en hebben ook de leges uit omgevingsvergunningen
en de opbrengsten uit het project Grondzaken bijgedragen aan dit verschil.
Resultaatbestemming
Wij stellen u voor om de Jaarstukken 2018 overeenkomstig het ontwerp vast te stellen en het
rekeningresultaat als volgt te bestemmen:
 Toevoegen aan de reserve grondexploitatie
€ 241.774
motivatie: conform gerealiseerde resultaat grondexploitatie
 Toevoegen aan reserve demografische ontwikkelingen
€
88.132
motivatie: dit bedrag is van het Rijk ontvangen voor dit specifieke doel
 Toevoegen aan reserve Bedrijfsvoering
€ 300.000
motivatie: zoals weergegeven in de paragraaf Bedrijfsvoering is de organisatieontwikkeling in volle gang. Om hierbij slagvaardig, efficiënt en effectief te werk
te kunnen gaan, is er voldoende buffer noodzakelijk.
 Toevoegen aan Algemene reserve
€ 1.142.798

Besluit van de Raad
d.d.
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Controleverklaring
De controleverklaring kan door de accountant pas worden verstrekt na afloop van de laatste
controlewerkzaamheden. Zoals te doen gebruikelijk de afgelopen jaren, vormt de eindafrekening van IJZ
(Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland) hierin het sluitstuk. Los daarvan mag worden gesteld dat zowel
procesmatig als inhoudelijk er flinke stappen vooruit zijn gezet, welke ook zichtbaar zijn in het
accountantsverslag. De accountant is dan ook voornemens een goedkeurende verklaring af te geven voor
zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De controleverklaring zal naar verwachting kort voor de behandeling in
de raad op 4 juli 2018 beschikbaar komen.

Oostburg,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,
De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):
a. Jaarstukken 2018
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DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ;
gelet op het advies van de commissie Samenleving/Middelen van 25 juni 2019;
gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

BESLUIT:
1. De Jaarstukken 2018 van de gemeente Sluis vast te stellen:
2. Het saldo 2018 volgt te bestemmen:
 toevoegen aan reserve grondexploitatie (resultaat grondexploitatie)
 toevoegen aan reserve demografische ontwikkelingen
 toevoegen aan reserve bedrijfsvoering
 toevoegen aan de algemene reserve

Sluis,
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

mr. P.T.G. Claeijs

mr. M.M.D. Vermue

€ 241.774
€ 88.132
€ 300.000
€ 1.142.798

