
Aan de Raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 19 juni 2019 
 
Jaarstukken Doetinchem 2018 
 
 
Te besluiten om: 
1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen. Daarmee besluit u ook: 
2. tot het bestemmen van € 2.931.000 voor activiteiten in de begroting 2019; 
3. het resultaat 2018 van € 1.027.000 nadelig te onttrekken aan de algemene reserve; 
4. kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van onze accountant; 
5. hiertoe de 44ste begrotingswijziging in 2019 vast te stellen. 
 
Context 
De jaarstukken 2018 zijn gereed en door onze accountant gecontroleerd. Met deze jaarstukken 
sluiten we het jaar 2018. Dit is het eerste jaar van de nieuwe raadsperiode. Terugkijkend op de 
voornemens die we hadden in de begroting 2018, kunnen we constateren dat vele daarvan tot 
goede resultaten hebben geleid dan wel volop in ontwikkeling zijn. 
 
Beoogd effect 
Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde bestuur, zoals 
voorgeschreven in artikel 197 van de Gemeentewet. Deze wet schrijft eveneens voor dat uw raad 
de jaarstukken vóór 15 juli aanstaande vaststelt. 
 
Argumenten 
1.1 De gemeenteraad moet de jaarstukken vaststellen 
Artikel 198 van de Gemeentewet bepaalt dat de raad de jaarrekening en het jaarverslag (samen 
de jaarstukken) vaststelt 
 
2.1 op de volgende onderdelen hebben we geld overgehouden dat we in 2019 nodig hebben 

 
 
3.1 Het is ons beleid om saldi van de jaarrekening te gunste of ten laste van de algemene reserve 
te brengen 
Doel van de algemene reserve is onder andere dat het een buffer is om nadelen op onze 
jaarrekening op te vangen. 
 
3.2 De stand van de algemene reserve bedraagt per januari 2019 € 16.296.000 
Op balansdatum 31 december 2018 was de stand van de algemene reserve € 17.323.000.  
Door het resultaat van de jaarrekening ten laste van deze reserve te brengen, komt deze op 
€ 16.296.000. 
Niet zozeer de omvang van de algemene reserve is belangrijk, maar de relatie tussen deze 
reserve en het bedrag van de risico’s die de gemeente Doetinchem loopt. Uw raad heeft eerder 
besloten dat de verhouding tussen deze twee cijfers de ratio weerstandsvermogen tussen 0.8 en 
1.2 moet liggen. In de kadernota 2020 wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de ratio. 
Hierin wordt eveneens rekening gehouden met het jaarrekeningresultaat 2018. 
 
  

Bestemmingsvoorstellen 2018    bedragen in €

1 transformatiefonds sociaal domein jeugd 595.000

2 doorontwikkeling plan van aanpak gD2020 81.000

3 onderuitputting gemeentefonds 310.000

4 cultuur (B3-status) 1.000.000

5 plan van aanpak Laborijn 518.000

6 cultuurhistorie 144.000

7 Informatie energiebesparende maatregelen/ innovatieve aanpak energie 169.000

8 Implementatie sportbedrijf 114.000

Totaal 2.931.000
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4.1 Na twee jaren van verklaring met beperking nu weer een goedkeurende verklaring 
Over 2015 en 2016 heeft de accountant een verklaring met beperking afgegeven bij onze 
jaarrekeningen. Deze had betrekking op onzekerheden in het sociaal domein (Wmo en jeugd). 
Door zelf een aantal controles te doen om de prestatieleveringen voor de PGB’s, zijn de 
onzekerheden, met name op de prestatielevering door zorgaanbieders, terug gedrongen.  
Ten aanzien van het voldoen aan de Europese aanbestedingen zijn er nog een aantal 
onzekerheden en fouten geconstateerd. Op deze constatering is actie ondernomen om dit in 
de toekomst te voorkomen. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Het totaal van de bestemmingsvoorstellen van € 2.931.000 kunnen we anders bestemmen 
Wat betreft de genoemde activiteiten uit de tabel op de vorige pagina kunnen we er inderdaad 
voor kiezen om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve in plaats van beschikbaar 
houden voor de genoemde activiteiten. Maar dan ontstaat in 2019 een dekkingsprobleem. 
Daarvoor zal dan binnen de budgetten van 2019 een oplossing gevonden moeten worden.  
 
Financiën 

 
 
Vervolg 
Nadat uw raad de jaarstukken heeft vastgesteld, sturen wij deze naar gedeputeerde staten van 
Gelderland. 
 
Bijlagen 
1. Jaarstukken 2018 
2. Jaarrekening in één oogopslag 
3. Controleverklaring en accountantsverslag. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 
 

 
  

Rekeningresultaat 2018 (bedragen in €) resultaat

Bruto resultaat 1.904.000

Bestemmingsvoorstellen/over te hevelen budgetten naar 2019 -2.931.000

Netto resultaat bestemd voor reserves -1.027.000



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken Doetinchem 2018; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. De Jaarstukken 2018 vast te stellen. Daarmee besluit u ook: 
2. tot het bestemmen van € 2.931.000 voor activiteiten in de begroting 2019; 
3. het resultaat 2018 van € 1.027.000 nadelig te onttrekken aan de algemene reserve; 
4. kennis te nemen van de goedkeurende controleverklaring van onze accountant; 
5. hiertoe de 44ste begrotingswijziging in 2019 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 27 juni 2019, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


