
~. 

Gemeente Huïzen 
.~-

,. 
~`.~ 

Voorstel aan college B&W van Huizen 

Onderwerp: Aanbieden rekening 2019 

B&w 
procedure

Conform 

Behandelen 

zaaknummer: Z~13 ~C 3 r D /vyLS~-~ 

AdjS S B W W W W 

Advies 

1. Akkoord gaan met de jaarstukken 2019 bestaande uit: 

- het jaarverslag bestaande uit de programmaverantwoording en paragrafen 
- de jaarrekening bestaande uit de balans, rekening en bijlagen 

2. De bij de jaarstukken behorende uitvoeringsinformatie 2019 vast te stellen. 

3. Kennis te nemen van iet concept accountantsverslag 2019 van de accountant. 
4. De jaarstukken 2019 aan te bieden aan de jaarrekeningcommissie voor behandeling 4 juni 2020 en de 

overige commissies tEr behandeling van het jaarverslag. 

5. Door ondertekening van de Bevestiging bij de jaarrekening verklaren akkoord te zijn met de daarin 
opgenomen onderwerpen. 

Beslissingsdatum: Í ~ ~v'i ~ ~ 2n7o `È ~ 
Openbaar: Ja -actief RIS: Ja Fk: H. de Bruijn, J. Schuurman, M. Baars, O. van 

Rossum 

Auteur I. Vos -Wel van Port. Houder 

Rebel 

Commissiebehandeling 

Rekening CIE juni, 

ABM, FD en SD juni 

Raadsbehandeling 

juni Datum 15 mei 2020 

Afdeling FIN/FBB Behandelaar 

IV 

Geheime bi~lac~en aanwezïg~ Nee Vert: 

Akkoord 

team(project)leider: 

Akkoord 

afdelingshoofd 

Mede geadviseerd door: 

Paraaf af 

Zie voor nota: vervolgvel 15-5-2020/Aanbiedings voorstel BW 2019 



-~ 

Gemeente Huizen 

Toelichting: 

Aanleiding 

Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door het gevoerde 

bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. 

Kaders 

Gemeentewet en Besluit begroting en verantwoording (BBV) 

Argumentatie 

Als afsluiting van de budgetcyclus 2019 worden u de jaarstukken 2019 aangeboden, bestaande uit het 

jaarverslag en de jaarrekening. De jaarstukken dienen volgens planning door de gemeenteraad in de 

vergadering van 25 juni 2020 te worden vastgesteld. 

De accountant heeft de jaarrekening 2019, inhoudende de balans en de programma rekening met de 

toelichtingen gecontroleerd. Naar aanleiding van die controle heeft de accountant het concept rapport 

van bevindingen aangeleverd. Vanwege door de accountant te volgen procedures zal het definitieve 

verslag en verklaring worden afgegeven na besluitvorming door uw college. De accountant heeft 

aangegeven er naar te streven de verklaring en definitieve rapportage bij de behandeling door de 

jaarrekeningcommissie op 4 juni af te geven. Kanttekening hierbij is dat de opgenomen cijfers van het 

Sociaal Domein die door de Regio G&V zijn opgeleverd niet definitief zijn en mogelijk nog kunnen 

gaan afwijken. De accountant zal dan een addendum toevoegen aan het accountantsverslag. 

In zijn concept rapport over de bevindingen van de controle geeft de accountant een toelichting over 

zijn controle-ervaringen. Daarbij gaat de accountant o.a. in op de door de jaarrekeningcommissie 

aangegeven speerpunten voorde controle van de rekening 2019. 

Uit het concept rapport blijkt dat de accountant voornemens is een goedkeurende verklaring af te 

geven ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening 2019. 

Onderdeel van het proces is de Bevestiging bij de jaarrekening. Deze bevestiging wordt opgesteld 
door de accountant. Door ondertekening van het document verklaart u o.a. de verantwoordelijkheid 
voor het opmaken van de jaarrekening te erkennen, alsmede meerdere door de accountant 

opgestelde onderwerpen. Deze komt op een later moment ter ondertekening beschikbaar. 

Bij de aanbieding van de jaarstukken 2019 dient de uitvoeringsinformatie 2019 vastgesteld te worden 
door uw college. Dit is een op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht onderdeel 
bij de jaarstukken en is uitsluitend bestemd voor uw college. 

Behandeling van de jaarstukken vindt plaats in de jaarrekeningcommissie op 4 juni a.s., waarbij de 
accountant aanwezig zal zijn. In de raadsvergadering van 25 juni worden de stukken met een advies 
van de commissie ter vaststelling aan de raad voorgelegd. 

Z1e voor nota: vervolgvel 15-5-2020/Aanbiedings voorstel BW 2019 
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Financiën

In de voorjaarsnota zal pan de raad een voorstel worden gedaan ten aanzien van de bestemming van 

het rekeningresultaat. 

Communicatie

Persberichten openbare bekendmaking op grond van artikel 197 lid 3 van de Gemeentewet. 

Bi~l~ apen 

-Jaarstukken 2019 

- Concept rapport van bevindingen accountantscontrole 2019 

-Uitvoeringsinformatie 

- Concept persbericht. 

Financiën 

I. Vos -Wel van 

Zie voor nota: vervolgvel 15-5-2020/Aanbiedings voorstel BW 2019 
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Datum ver aderin 19-5-2020 
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Conform adviezen besloten; de portefeuillehouder financiën wordt gemandateerd tot een tekstuele 
aanpassing in het persbericht. 


