
Punt 8. : Gemeenterekening 201 7 Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Wij bieden u de gemeenterekening 2017 aan. Hierin kijken we terug op het afgelopen jaar en 
leggen we verantwoording af over ons handelen, de resultaten die we bereikten en de middelen 
die we daarbij hebben ingezet. De gemeenterekening sluit met een positief saldo van 
ê 571.679,—. Dit rekeningsaldo is de resultante van een behoorlijk aantal mee- en tegenvallers. 

De jaarrekening 2017 is gecontroleerd door BDO Accountants. Op het moment van schrijven 
hebben we nog geen controleverklaring van de accountant ontvangen. Op het moment dat deze 
ontvangen is zullen we het raadsvoorstel hierop aanpassen. 

Opdracht: 

Wettelijke verplichting. 

Aanleiding: 
Hierbij bieden wi j u de gemeenterekening aan over het jaar 2017 . De gemeenterekening is 
ingedeeld overeenkomstig de structuur van de programmabegroting. In de programmabegroting is 
aangegeven wat we wilden bereiken, wat in 2017 gedaan zou worden en wat dat, naar 
verwacht ing, zou gaan kosten. In deze gemeenterekening wordt per programma aangegeven of 
we datgene wat we ons hadden voorgenomen ook hebben gerealiseerd. 
Doelstelling: 
In de gemeenterekening 2017 wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de 
voornemens, zowel beleidsmatig als financieel, die in de programmabegroting 2017 zijn 
vastgelegd. 

Mogelijke oplossingen: 
In de gemeenterekening 2017 blikken we terug op het afgelopen jaar en leggen we 
verantwoording af, zowel over de resultaten die we bereikten als de middelen die we inzetten. 

De financiële ontwikkelingen op de verschillende terreinen van de decentralisaties worden door 
ons nauwlettend gevolgd. Dit jaar zijn de lasten hoger dan de baten, waardoor we C 1.130.000,¬
- moeten onttrekken uit de reserve Sociaal domein. Dit is C 0,4 miljoen meer dan begroot. Ook de 
structurele doorkijk van de budgetten binnen het Sociaal Domein levert een minder rooskleurig 
beeld op, dan eerder was verwacht. 
De stand van de reserve bedraagt op 31 december 2017 C 4,7 miljoen, dit geeft (beperkte) 
ruimte tot ombuiging in het licht van de verwachte ontwikkeling van de verschillende budgetten. 
Hierover wordt u met de bestuursrapportage 2018 en tijdens de begrotingscyclus voor 2019 
nader geïnformeerd. 

De gemeenterekening 201 7 sluit met een positief saldo van C 571.679,- - . Het vorige jaar was 
dat saldo C 9 1 6 . 3 8 1 , - positief. Wij stellen u voor het overschot van de jaarrekening als volgt te 
bestemmen: 
1 . Storting in de reserve kunst van C 5 . 7 1 7 , - ; 
2. Overheveling budgetten van 2017 naar 2018 : 

a) Kwaliteitsverbetering Interne Controle: 
Het opstellen van de kadernota Interne Controle (IC) en het beschrijven van de IC plannen 
per proces (controleplan) stonden gepland voor 2017. Door omstandigheden is de 
uitvoering vertraagd. Budget C 3 5 . 0 0 0 , - . 
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b) Onderhoud openbaar groen: 
Van het groenbudget is een groot gedeelte niet besteed in 2017. Het project Oranjestraat 
kent vertraging in de uitvoering. Het zwaartepunt van de uitgaven ligt in 2018. Daarnaast 
blijkt uit inventarisatie van de gemeentelijke beplantingen en gazons dat er een (beperkte) 
inhaalslag nodig is, om te komen tot het gewenste beeldniveau. Een deel van het 
restantbudget willen wij hiervoor gebruiken. Budget: C 46.000,-- voor Oranjestraat en C 
34.000,-- voor onderhoud groen. 

c) Onderhoud Parkeergarage door lekkage: 
Er heeft lekkage plaatsgevonden in de parkeergarage. Onderzoek wordt uitgevoerd naar 
de oorzaak van dit probleem en de oorzaak wordt aangepakt in 2018. Daarna kan het 
geplande onderhoud plaatsvinden. Budget: C 4 0 . 0 0 0 , - . 

3. Van het jaarrekeningsaldo wordt b0oZo toegevoegd aan de financieringsreserve ter verbetering 
van de financieringspositie. Dit is C 285.839,- - ; 

4 . Het restant van C 1 2 5 . 1 2 3 , - wordt gestort in de Vrij Aanwendbare Reserve. 

Het positieve saldo van C 571.679,-- is de resultante van veel mee- en tegenvallers. In de 
toelichting op de programma's staan we hier uitgebreid bij sti l. Bij de bestuursrapportage en voor-
en najaarsrapportage zijn er aí diverse mee- en tegenvallers aangegeven. Per saldo lieten deze 
rapportages een sluitend beeld zien voor de jaarschijf 2017. 

Ten tijde van de jaarrekening zien we de volgende grotere mee- en tegenvallers: 
bedragen xC 1.000 

Belangrijkste afwijkingen 
Saldo van baten Mutatie Totaal Belangrijkste afwijkingen en lasten reserves verschil 

Nadelen 
Hogere kosten Herindicaties huishoudelijke ondersteuning -106N 106 V -
Hogere kosten jeugdzorg -638 N 638 V -
Hogere kosten regeling Chronisch zieken -56N 56 V -
Daling eigen bijdrage sociaal domein -88 N 88 V -
Toename (individuele) bijzondere bijstand en minimabeleid -41 N -41 N 
Lagere uitkering gemeentefonds -188N -188 N 
Hogere kosten leerlingenvervoer -79 N -79 N 
Personeelsbudget -70N -70N 

Totaal nadelen - 1.266 N 888 V gif-378 N 

Voordelen 
Hogere opbrengst leges bouwvergunningen 116 V 116 V 
Kosten Wmo begeleiding en dagbesteding / persoonlijke verzorging 134 V -134N -
Huishoudelijke ondersteuning 108 V -108N -
Voordeel WMO prijs en volumestijgingen 208 V -208N -
Statushouders 104 V -104 N -
Bijstandsverlening en schuldhulpverlening 105 V 105 V 
Kindpakket 122 V -122 N -
Voordeel parkeren 94 V 94 V 
Winstneming grondexploitaties 320 V -320 N -
Onderhoud openbaar groen 80 V 80 V 
Onderhoud gebouwen 235 V 235 V 
Exploitatievoordeel sport 190 V 190 V 
Lagere storting voorziening APPA 395 V -209 N 186 V 
Lagere onttrekking VAR ivm energiefonds en generatiepact 255 V -255 N -

Totaal voordelen 2.466 V - 1.460 N 1.006 V 
Overige afwijkingen 47 V -103 N -56N 

Totaal afwijkingen 1.247 V -675 N 572 V 
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Meevallers 
De leges voor bouwvergunningen zijn C 116.000,-- hoger uitgevallen. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door een aantrekkende markt, waardoor het aantal aanvragen en de totale bouwsom 
is toegenomen. 
Ten aanzien van de grondexploitaties hebben we een goed jaar gehad in het aantal verkopen, 
verschillende kavels zijn verkocht op Lochter III en bij de diverse woningbouwlocaties. Op een 
aantal woningbouw projecten hebben we winst genomen van in totaal C 320.000,- - , conform de 
nieuwe regelgeving (BBV). Deze winst is - conform ons beleid - in de bufferreserve gestort. 

Ondanks het totale tekort binnen het Sociaal Domein, zijn er op een aantal posten wel voordelen. 
Per saldo hebben we een voordeel op de huishoudelijke ondersteuning van C 108.000,-- . De 
huisvestingskosten van statushouders zijn lager uitgevallen dan geraamd, en we hebben een 
extra uitkering gekregen voor de gehuisveste statushouders. Dit geeft een voordeel van C 
104.000,-- . En per saldo zien we een voordeel van C 134.000,-- op de Wmo begeleiding en 
dagbesteding. 

We zien in programma 3 op de bijstandsverlening en schuldhulpverlening C 105.000,-- voordeel 
ontstaan. Dit lijkt een positieve ontwikkeling, maar in de bestuursrapportage bent u geïnformeerd 
over de stand van zaken rondom bijstandsverlening en dat het BUIG budget onvoldoende is om 
de kosten te dekken. We hebben dit tekort opgevangen door inzet van meer algemene middelen. 
Per saldo zien we nu met de jaarrekening op de uitkeringen en BBZ leningen een lager tekort dan 
verwacht. 
Bij de schuldhulpverlening is het voordeel ontstaan doordat er minder beroep is gedaan op de 
dienstverlening van de stadsbank. 
Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor het kindpakket (C 122.000,--) , in 2017 
hebben we de introductie van het kindpakket voorbereid en de middelen zijn, conform uw wens, 
in de reserve Bijzondere Bijstand gestort, zodat de middelen hiervoor beschikbaar blijven. 

Op het product parkeren ontstaat een voordeel van C 94.000,- - door lagere onderhoudskosten en 
een voordeel door het verwijderen van parkeerautomaten. Voorgesteld wordt het budget voor het 
onderhoud van de parkeergarage (ad C 40.000,--) over te hevelen naar 2018 . 

Op het geheel van de gemeentelijke accommodaties zijn er lagere onderhoudskosten, er blijft 
(incidenteel) budget over op onderhoud gemeentelijke accommodaties van C 235.000,- - . Een 
groot gedeelte van deze kosten komen doordat de duurzaamheidsmaatregelen als 
onderhoudspost waren geraamd. Maar gedurende het jaar is voor diverse duurzame maatregelen 
een investering aangegaan, in totaal gaat het om een bedrag van C 140.000,-- . De kapitaallasten 
van deze investeringen wordt de komende jaren bekostigd uit het revolverend fonds. 
Het overige voordeel wordt veroorzaakt doordat onderhoud later wordt uitgevoerd of tegen 
minder kosten. 

De exploitatie van Het Ravijn - zwem sport zorg - is het afgelopen jaar goed geweest. Door het 
hoge aantal bezoekers kunnen we een meevaller van C 51.000,-- noteren op de inkomsten, 
daarnaast is op de post onderhoud C 62.000,-- overgebleven. Wel is er een klein tekort op de 
horeca, voornamelijk veroorzaakt door hogere personele kosten. Ook bij de overige binnen- en 
buitensportaccommodaties zien we een voordeel, onder meer door lagere kosten cultuurtechnisch 
onderhoud sportvelden, een vrijval van de voorziening was- en kleedruimten en door extra 
subsidie inkomsten. 

Bij onderhoud openbaar groen zien we een voordeel van C 80.000,-- . Deels door verlate 
uitvoering van de groenrenovatie Oranjestraat, deels door terughoudendheid in de uitvoering. 
Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar 2018 . 
De doorrekening van de voorziening Appa met een hogere rekenrente leidt tot een voordeel van C 
186.000,-- . 

Daarnaast waren een aantal onttrekkingen geraamd uit de Vrij Aanwendbare reserve (VAR) 
waarvan de daadwerkelijke kosten lager uitvallen dan begroot, deze onttrekkingen uit de reserve 
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hebben we dan ook niet uitgevoerd. Dit zijn onder meer de onttrekking voor de reserve duurzame 
energiemaatregelen en C 100.000,-- voor het generatiepact. 

Tegenvallers 
Door aanpassingen in het beleidskader en om daarmee te kunnen voldoen aan de jurisprudentie 
rondom huishoudelijke ondersteuning hebben we C 106.000,-- extra uit moeten geven aan 
herindicaties. Dit wordt gedekt door de stelpost inflatiecorrectie waar we per saldo budget 
overhouden van C 208.000,- - . 

Buiten de eerder genoemde voordelen in het Sociaal Domein zijn er ook enkele forse nadelen 
ontstaan. Voornamelijk de kosten van jeugdzorg zijn in 2017 sterk gestegen. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt door meer en zwaardere trajecten binnen de Jeugd-GGZ. Met name 
vanuit de zij-instroom worden jeugdigen naar deze vorm van jeugdzorg toegeleid. Daarnaast zien 
we een nadeel in de specialistische jeugd-ggz, het Landelijk Transitiearrangement (LTA). Het 
woonplaatsbeginsel zorgt ervoor dat er nog vrij laat gedeclareerd kan worden. In totaal geeft 
voorgaande een nadeel van C 638.000,- - binnen de jeugdzorg. 

De open einde regeling chronisch zieken kost C 5 6 . 0 0 0 , - meer dan begroot, doordat hier een 
groter beroep op wordt gedaan. Daarnaast zien we een daiing van de eigen bijdragen van C 
8 8 . 0 0 0 , - doordat het aantal verstrekkingen en het aantal cliënten daalt. 

Op het leerlingenvervoer is er een tekort van C 7 9 . 0 0 0 , - . Dit wordt voor het overgrote deel 
veroorzaakt door het opnemen van een verplichting rondom een geschil uit de periode 2008¬
2 0 1 1 . 

De uitkering van het gemeentefonds valt C 1 8 8 . 0 0 0 , - lager uit dan begroot. Daarvan is een deel 
te verklaren door de afwikkeling oude jaren (C 100 .000 , - ) . Het overige deel was voor het jaar 
2017 negatief door een lager accres en een minder positief beeld van het BCF-plafond. 

Ook voor de bijzondere bijstand is gebleken dat de geraamde budgetten in de primitieve begroting 
onvoldoende waren. We hebben tijdens de bestuursrapportage C 7 4 . 0 0 0 , - bijgeraamd, maar bij 
het afsluiten van het jaar 2017 is er alsnog een tekort van C 4 1 . 0 0 0 , - . Met name bij de kosten 
van bewindvoering en vervoer zien we een stijging. Ook de kosten voor levensonderhoud voor 
personen jonger dan 21 jaar nemen toe. 
Binnen het personele budget is er een overschrijding veroorzaakt door onder meer vorming en 
opleiding en doorbelasting van loonkosten. 

In onderstaand overzicht is per programma aangegeven hoe het saldo van baten en lasten zich 
ontwikkeld heeft. Zoals uit dit overzicht blijkt, is bij een aantal programma's sprake van een 
tegenvallend resultaat. Normaal gesproken hadden wij de diverse mee- en tegenvallers tijdig door 
middel van een begrotingswijziging ter autorisatie aan u voorgelegd. Een aantal tegenvallers is 
echter dusdanig laat bekend geworden dat wijziging van de begroting niet meer mogelijk was. 
Het gaat echter in alle gevallen om overschrijdingen die passen binnen het beleid zoals wi j dat 
met u hebben afgesproken. In de gemeenterekening zelf worden deze verschillen ook duidelijk 
toegelicht. Wij stellen u voor in te stemmen met deze wijzigingen. 
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bedragen x C 1.000 

Overzicht baten en lasten Primitieve 
Begroting 

Actuele 
Begroting 

Rekening 
2017 Verschil Rekening 

2016 

Saldo van baten en lasten 
01 Veiligheid en dienstverlening -2.333 - 2.547 - 2.490 57 V - 2.863 
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd - 9.985 -10.446 -11.112 -666N -10.697 
03 Werk, economie en inkomen -7.262 - 7.957 - 7.774 183 V -8.732 
04 Mobiliteit en bereikbaarheid -4.491 - 4.792 - 4.694 97 V - 5.288 
05 Cultuur, recreatie en sport - 5.853 - 5.706 - 5.222 484 V -7.341 
06 Woon- en leefomgeving - 3.008 - 3.741 - 3.100 641 V -2.193 
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg -10.589 -10.541 -10.282 260 V -10.454 
08 Bestuur en middelen 51.376 52.892 52.988 96 V 54.214 
OVH Overhead - 8.838 - 9.344 - 9.248 96 V -1.471 

Saldo van baten en lasten -982 - 2.182 -935 1.247 V 5.175 

Mutatie reserves 
02 Onderwijs, opvoeding en jeugd -143 -27 965 992 V -2.091 
03 Werk, economie en inkomen 81 158 43 -116 N 154 
04 Mobiliteit en bereikbaarheid -79 165 165 - -
05 Cultuur, recreatie en sport -70 6 -52 -58N 20 
06 Woon- en leefomgeving -91 1.002 620 -382 N -1.852 
07 Maatschappelijke ondersteuning en zorg 535 635 - -635 N -
08 Bestuur en middelen 749 242 -235 -477 N -490 

Mutatie reserves 982 2.182 1.506 -675N -4.259 

Resultaat -0 0 572 572 V 916 

Accountant 
De jaarrekening is gecontroleerd door BDO accountants, aan de hand van het controleprotocol 
zoals dat door u is vastgesteld. Het accountantsverslag is in concept gereed en is in het Audit 
Committee op 25 juni 2018 besproken. Over de jaarrekening 2016 heeft BDO een afkeurende 
verklaring afgegeven die met name toezag op de punten: een onvolledige voorziening APPA, een 
langere looptijd binnen de grondexploitaties dan de voorgeschreven 10 jaar, onzekerheden binnen 
het Sociaal Domein en het niet naleven van EU aanbestedingsregels. Na de controle van de 
jaarrekening 2017 heeft de accountant geconstateerd dat de bevindingen van vorig jaar zijn 
opgelost en (grotendeels) niet meer van toepassing zijn op 2017. Hiermee is de accountant 
voornemens een goedkeurende verklaring af te geven zowel ten aanzien van de getrouwheid als 
ten aanzien van de rechtmatigheid. 
De controle van de accountant is nog niet volledig afgerond, voor een aantal jaarrekeningposten 
moet nog een interne review plaatsvinden bij de accountant. De in het accountantsrapport 
opgenomen conclusies en ingenomen standpunten kunnen daardoor nog beïnvloed worden. 

Rechtmatigheid en Single Information Single Audit (S/SA) 
Ook dit jaar was de rechtmatigheid van financiële beheershandelingen en SiSa onderdeel van de 
accountantscontrole. De rechtmatigheid van financiële beheershandelingen is voor ons een 
belangrijk punt. De accountant controleert kort gezegd of onze financiële handelingen volgens de 
regels in de externe wetgeving en interne regelgeving (verordeningen) zijn geschied. 

SISA houdt in dat er over een drietal specifieke uitkeringen van het Rijk zoals de gebundelde 
uitkering en Wet Participatiebudget één keer een verantwoording in de jaarrekening (Single 
Information) en één keer een accountantscontrole plaatsvindt (Single Audit). In de jaarrekening is 
de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven 
verantwoordingsbijlage van de SISA regelgeving opgenomen. 
De SISA regelgeving is door ons goed verwerkt in de bijlage en de accountant heeft hier geen 
bevindingen geconstateerd. 
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Advies Audit Committee 
De bevindingen van de accountant zijn op 25 juni 2018 besproken met de accountant. In dit 
gesprek is een aantal vragen van het Audit Committee beantwoord. Geconstateerd is dat de 
werkzaamheden van de accountant nog niet zijn afgerond, maar dat (onder voorbehoud van 
onder meer de interne review) een goedkeurende verklaring wordt afgegeven door de accountant. 
Het Audit Committee is tevreden dat de bevindingen van de jaarrekening 2016 op de punten ten 
aanzien van de APPA en grondexploitatie nu correct zijn verwerkt in de jaarrekening. 
Het Audit Committee heeft kennis genomen van het verslag van bevindingen van de accountant 
en is akkoord met behandeling in de raad. 

Bestemming resultaat 
Zoals aangegeven bedraagt het positieve resultaat C 571.679,-- . Wij stellen u voor dit bedrag als 
volgt te bestemmen: 
a. Overheveling budget naar 2018 C 155.000,--
b. Toevoeging reserve Kunst (1 0Zo) C 5 . 7 1 7 , -
c. Storting financieringsreserve C 285.839,— 
d. Storting vrij aanwendbare reserve C 1 2 5 . 1 2 3 , -

Voorgestelde oplossingen: 
Samenvattend stellen wij u het volgende voor: 
1. De lastenoverschrijding van programma 1 en 2 te autoriseren door middel van het vaststellen 

van de gemeenterekening 2017; 
2. De gemeenterekening van het jaar 2017 vast te stellen, inclusief de gegevens in de SISA 

bijlage; 
3. Het rekeningsaldo van de gemeenterekening 2017 van C 571.679,— als volgt te bestemmen: 

a. Overheveling budget naar 2018 C 1 5 5 . 0 0 0 , -
b. Toevoeging reserve Kunst (1 0Zo) C 5 . 7 1 7 , -
c. Storting financieringsreserve C 2 8 5 . 8 3 9 , -
d. Storting vrij aanwendbare reserve C 1 2 5 . 1 2 3 , -

Burger en overheidsparticipatie: 
Geen participatie. Verantwoording van het college aan de raad. 

Communicatie: 
Vanaf 26 juni 2018 tot de dag van vaststelling door de raad heeft de gemeenterekening ter 
inzage gelegen bij het informatiecentrum in het Huis voor Cultuur en Bestuur en staat de 
gemeenterekening op onze website. 

Effecten meten: 
In de gemeenterekening 2017 wordt per programma aangegeven of datgene wat we ons hadden 
voorgenomen ook hebben gerealiseerd. 

Planning: 
Niet van toepassing 

Concept Besluit: 
1. De lastenoverschrijding van programma 1 en 2 te autoriseren door middel van het vaststellen 

van de gemeenterekening 2017 ; 
2. De gemeenterekening van het jaar 2017 vast te stellen, inclusief de gegevens in de SISA 

bijlage; 
3. Het vaststellen van de begrotingswijziging nummer 9 voor begrotingsjaar 2018 , waarin het-

saldo van de gemeenterekening 2017 van C 5 7 1 . 6 7 9 , - als volgt wordt bestemd: 
a. Overheveling budget naar 2018 C 1 5 5 . 0 0 0 , -
b. Toevoeging reserve Kunst (1 0Zo) C 5 . 7 1 7 , -
c. Storting financieringsreserve C 2 8 5 . 8 3 9 , -
d. Storting vrij aanwendbare reserve C 125.123,--
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Nijverdal, 5 juni 2018 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De se tan de 

: 

R.J.P. Willemsen, mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
De commissies samenlevingszaken, grondgebied en algemene bestuurlijke zaken en middelen 
stemmen ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad van 10 juli 2018. 

Nr. 18INT01492 Nijverdal, 10 juli 2018 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

2 

K. Zomer mevr. A .H. R ev 

Bijlagen: 
Gemeenterekening 2017 (boekwerk) ligt voor u bij de stukken ter inzage 


