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Voorstel 

 

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vaststellen. 

2.  Ons college décharge verlenen ten aanzien van het in de jaarrekening verantwoorde financieel  

        beheer. 

3. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek van de jaarrekeningcommissie naar de  

        fractievergoedingen 2020. 

 

 

Toelichting op het te nemen besluit 

 

Aanleiding 

In de Gemeentewet (artikel 198), is bepaald dat de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag 

vaststelt in het jaar volgend op het begrotingsjaar, waarbij de jaarrekening alle baten en lasten van de 

gemeente betreft. Tevens is bepaald dat de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag binnen twee 

weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan 

gedeputeerde staten moet worden gezonden.

 

Argumentatie

Voorstel 1 en 2. 

De jaarstukken 2020, inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening, zijn door de jaarrekeningcommissie 

behandeld in de vergadering van 10 juni 2021. Tevens is het (toen nog concept) accountantsverslag 

controle jaarrekening 2020 door de jaarrekeningcommissie met de accountant besproken.  

 

Er is op  {datum…….} door de accountant een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven voor 

getrouwheid. Voor de rechtmatigheid wordt een verklaring met beperking verstrekt vanwege het niet 

voldoende naleven van de aanbestedingswet. Het gaat om een bedrag van € 1,7 miljoen. 

 

De controle door de accountant kenmerkt zich door ieder jaar andere speerpunten te kiezen welke 

landelijk bij de door hen uit te voeren controles worden toegepast. Tevens is op verzoek van de 

jaarrekeningcommissie aan een aantal specifiek voor Huizen geldende onderwerpen extra aandacht 

besteed. 

In het accountantsverslag controle jaarrekening 2020 zijn de bevindingen weergegeven en zijn, daar waar 

de accountant dat nodig acht, suggesties gedaan of adviezen gegeven ter verbetering van de processen. 
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Het jaarverslag 2020 is beleidsinhoudelijk besproken in de gecombineerde commissievergadering van  

17 juni j.l. 

 

Voorstel 3. Fractievergoedingen 

De jaarrekeningcommissie controleert jaarlijks de verantwoordingen van de raadsfracties met betrekking 

tot de besteding van de vergoedingen, als uitvoering van artikel 12 van de Verordening Ambtelijke bijstand 

en fractieondersteuning. 

Naar aanleiding van de controle van de vergoedingen voor 2020 is geconstateerd dat de bestedingen 

gedaan zijn conform het gestelde in artikel 9 van de Verordening. 

 

Geheimhouding

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven

Niet van toepassing.

 

Uitvoering inspraak en participatieverordening

Niet van toepassing.

 

Beslistermijn

De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag dienen binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder 

geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan gedeputeerde staten te worden 

gezonden. 

 

Financiële paragraaf

Niet van toepassing.  

 

 

 

Overige Raadsinformatie 

 

Bevoegdheid

De raad stelt de rekening en jaarverslag vast op grond van artikel 198 van de Gemeentewet.

 

Collegeprogramma

Niet van toepassing.

 

Begroting

Niet van toepassing. Reguliere budgetcyclus. 

 

Eerdere besluiten

Niet van toepassing. 

 

Voorgeschreven procedure

De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag dienen binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder 

geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan gedeputeerde staten te worden 

gezonden. 

 

Kader- en beleidsnota’s

Nota van uitgangspunten en begroting 2020 

Normenkader 2020
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Evaluatie

Jaarlijkse nota van uitgangspunten.

 

Bijlagen

1. Jaarstukken 2020. 

2. {concept} Accountantsverslag controle jaarrekening 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies raadscommissie 

 

Advies jaarrekeningcommissie: 

 

 

 

Advies gecombineerde commissie: 

Burgemeester en wethouders, 

  

  

  

  

De secretaris De burgemeester 


