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BV - Regie
Jan Belleman
24 mei 2022
Jaarstukken 2021 en begrotingswijziging
Onderwerp
Betreft het vaststellen van de jaarstukken 2021, de resultaatbestemming
en de bijbehorende begrotingswijziging

Voorgesteld besluit
- tot het vaststellen van de jaarstukken 2021
- De volgende resultaatbestemming vast te stellen:
€ 148.000,- bijdrage BUCH opnieuw beschikbaar stellen in 2022. Dit betreft in 2021 niet
uitgegeven gelden met betrekking tot; Omgevingswet, Saas software, en Project
Harmonisatie. Het aandeel Van Bergen is 32,09% is afgerond € 148.000,-. Het overige
resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
- De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen.
Geheimhouding
Geheimhouding Nee
.
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RAADSVOORSTEL
INLEIDING
Jaarlijks legt ons college verantwoording af over het gevoerde financiële beheer.
De grondslag daarvoor is de Gemeentewet. Uw raad stelt de jaarstukken vast. In
het jaarverslag wordt melding gemaakt van de belangrijkste beleidsinhoudelijke
resultaten en effecten per programmaonderdeel.
De Rekening 2021 sluit met een voordeling resultaat van afgerond € 1.317.000,(V). Dit is een afwijking van € 709.000,- (V) ten opzichte van het begrote saldo
van € 608.000,- (V).
overzicht van de grootste verschillen verwijzen wij u naar de inleiding en de
verantwoording
per programmaonderdeel in de jaarstukken.
De accountant is nog bezig met het opstellen van het rapport van bevindingen en de controle
van de Sisa verantwoording. Zodra deze klaar is ontvangen we het accountantsrapport en de
controleverklaring. Zodra die is ontvangen, ontvangt u via ons college het
accountantsrapport en de jaarstukken inclusief de controleverklaring.
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
N.v.t.
TOELICHTING OP HET VOORSTEL
n.v.t.
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN
n.v.t.
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
n.v.t.
RISICO’S
n.v.t.
FINANCIËN
De volgende resultaatbestemming wordt voorgesteld.
Begrotingssaldo 2021
608.000 V
Saldo afwijkingen
709.000 V
jaarrekening
1.317.00
Resultaat 2021
V
0
Resultaatbestemming
BUCH 2021 naar 2022
148.000 N
Aan algemene reserve
1.169.000 N
Totaal
0
DUURZAAMHEID
n.v.t.
PARTICIPATIE
n.v.t.
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UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE

Bestuurlijke planning jaarrekening:
9 juni, technische vragensessie
15 juni CvO
23 juni ARC
7 juli raad

BIJLAGEN
- Jaarstukken 2021
- Accountantsrapport (volgt zodra dit er is)
- Begrotingswijziging
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor
gemeentesecretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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