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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2018-004717 
 
Onderwerp 
Raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2017 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
5 juni 2018 3 juli 2018   

 
Aan de gemeenteraad, 
 
Voorstel 
Voorgesteld wordt om: 

I. de jaarstukken 2017 vast te stellen; 
II. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat ter hoogte van 

€4.695.859,53: 
a) de genomen winst bij de Boschkens en Heisteeg van respectievelijk € 3.666.042,89 

en € 250.216,95 als volgt te bestemmen: 
• € 1.500.000,00 te storten in de algemene reserve grondexploitatie; 
• € 2.416.259,84 te storten in de algemene weerstandsreserve; 

b) van het reguliere voordelig resultaat (exclusief de winst van de grondexploitatie) ad 
€ 779.599,69 
• € 40.000,00 te storten in de nieuw te vormen reserve inrichting gemeentehuis; 
• en het restant ad € 739.599,69 te storten in de algemene weerstandsreserve. 

III. de begroting 2018 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het voordelig resultaat 
2017. 

 
Inleiding 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 197 van de gemeentewet bieden wij u ter vaststelling aan 
de jaarrekening en het jaarverslag over het dienstjaar 2017.  
 
Financiën 
Het Financieel Tussenbericht is vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2017. Dit betrof 
een verantwoording over de periode tot en met november 2017. Het Financieel Tussenbericht sloot 
met een tekort van € 134.674,00. 
Samen met het (begrote) saldo tot dan toe werd een nadelig resultaat verwacht voor 2017 van 
€ 117.943,00. 
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Resultaat 
De jaarrekening 2017 laat een voordelig resultaat zien van € 4.695.859,53. 
 
Van het gepresenteerde resultaat komt € 3.916.259,84 voort uit de verplichte winstneming bij de 
grondexploitatie. Vanaf boekjaar 2017 verplicht het BBV om tussentijds winst te nemen volgens de 
POC-methode (Percentage of completion). Wij hebben op basis daarvan € 3.666.042,89 winst 
genomen voor het project Boschkens en € 250.216,95 winst voor het project Heisteeg. 
 
Het reguliere resultaat (exclusief winstneming grondexploitatie) bedraagt € 779.599,69. 
Voorgesteld wordt om € 40.000,00 te bestemmen voor de nieuw te vormen reserve inrichting 
gemeentehuis. Tot 2018 waren middelen voor dit doel gereserveerd in de voorziening inventaris 
gemeentehuis. Op aangeven van de accountant is deze voorziening vrijgevallen ten gunste van het 
jaarrekening resultaat. Om de middelen voor dit doel te kunnen behouden verzoeken wij de 
gemeenteraad om € 40.000,00 in de reserve te storten. 
 
Communicatie 
13 juni: Auditcommittee 
19 juni: Oordeelsvormende raad 
3 juli:  Besluitvormende raad 
 
De jaarrekening zal worden gepubliceerd op de website. 
 
Vervolg 
De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag moeten vóór 15 juli naar de gedeputeerde staten zijn 
verzonden. 
 
Bijlagen 
Jaarstukken 2017 
 
 
 
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. 5 juni 2018 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
 
 

I. de jaarstukken 2017 vast te stellen; 
II. in te stemmen met de volgende bestemming van het voordelig resultaat ter hoogte van 

€4.695.859,53: 
a) de genomen winst bij de Boschkens en Heisteeg van respectievelijk € 3.666.042,89 

en € 250.216,95 als volgt te bestemmen: 
• € 1.500.000,00 te storten in de algemene reserve grondexploitatie; 
• € 2.416.259,84 te storten in de algemene weerstandsreserve; 

b) van het reguliere voordelig resultaat (exclusief de winst van het grondbedrijf) ad 
€ 779.599,69 
• € 40.000,00 te storten in de nieuw te vormen reserve inrichting gemeentehuis; 
• en het restant ad € 739.599,69 te storten in de algemene weerstandsreserve. 

III. de begroting 2018 te wijzigen als gevolg van de bestemming van het voordelig resultaat 
2017. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 3 juli 2018. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 
 


