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Raadsvoorstel 

Agendapunt: 
Zaaknummer: 2019-010427 

Onderwerp
Jaarrekening 2018 

Datum voorstel Datum raadsvergadering
28 mei 2019 18 juni 2019

Aan de gemeenteraad, 

Voorstel 
Voorgesteld wordt om: 

1. De jaarstukken 2018 vast te stellen; 
2. Het tekort van de jaarrekening 2018 ad € 671.686,32 te dekken uit de AWR; 
3. De begroting 2019 te wijzigen als gevolg van de dekking van het nadelig resultaat 2018. 

Inleiding 
Het College legt aan de Raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde 
bestuur, onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en 
het jaarverslag vast. Het College dient de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag vóór 15 juli 
2019 aan Gedeputeerde Staten te zenden. 

Argumenten 

1.1  Voldoen aan artikel 197 van de gemeentewet  
Ter voldoening aan artikel 197 van de gemeentewet legt het College aan de Raad over elk 
begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur, onder overlegging 
van de jaarrekening en het jaarverslag. De raad stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast. 
Het College dient de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag vóór 15 juli 2019 aan 
Gedeputeerde Staten te zenden. 

1.2  Voldoen aan hoofdstuk IV BBV de jaarstukken en toelichting  
In hoofdstuk IV van het BBV liggen de regels vast met betrekking tot de jaarstukken en de 
jaarrekening. Daar moet minimaal aan voldaan worden. 

Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen. 

Financiën 
De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig resultaat van € 671.686,32. 
De prognose van het resultaat na het financiële tussenbericht bedroeg € 1.129.118,00 nadelig en in 
vergelijking daarmee komen we nu € 457.432,00 minder negatief uit. 
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Voor een verklaring hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.2. Financiële verantwoording in de 
jaarstukken. Dit nadelig resultaat wordt gedekt door hiervoor de awr aan te wenden. 

Samenwerking 
Niet van toepassing. 

Communicatie 

Na de vaststelling door het College van de jaarstukken is een persbericht verschenen. 

Vervolg 

De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag moeten voor 15 juli aan Gedeputeerde 
Staten zijn verzonden. Om die datum te kunnen halen dient het College op 28 mei in te 
stemmen met de jaarstukken en deze samen met het bijgevoegde raadsvoorstel en-besluit 
door te geleiden naar de raad. 

Bijlagen 
Jaarstukken 2018. 

burgemeester en wethouders van Goirle 

Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2019 

gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. De jaarstukken 2018 vast te stellen; 
2. Het tekort van de jaarrekening 2018 ad € 671.686,32 te dekken uit de AWR; 
3. De begroting 2019 te wijzigen als gevolg van de dekking van het nadelig resultaat 2018. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 juni 2019. 

, de voorzitter 

, de griffier 


