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Voorstel 

De jaarstukken 2013 van de gemeente Dinkelland kennen een negatief resultaat van € 442.000. 

Daarnaast wordt de raad van de gemeente Dinkelland voorgesteld om € 131.000 aan niet of niet 
volledig budgetten vanuit 2013 naar 2014 over te hevelen. 

De verwerking van bovenstaande voorstellen resulteert in een negatief resultaat van € 573.000 welk 

conform bestaand beleid wordt onttrokken aan de algemene reserve. 

Overwegingen 

De jaarstukken 2013 voor de gemeente Dinkelland zijn gereed. Hiermee wordt het boekjaar 
afgesloten en verantwoording afgelegd over 2013. Dit laatste document in de Planning & Control 

cyclus van 2013 geeft antwoord op de 3 W-vragen: Wat wilden we bereiken, wat hebben we 
daadwerkelijk bereikt en wat heeft het gekost? 

 

De jaarstukken 2013 van de gemeente Dinkelland kennen een negatief resultaat van € 442.000. 
Dit negatieve eindresultaat is een resultante van de in hoofdstuk 3.4 genoemde voordelige en nadelige 

verschillen. 
De raad van de gemeente Dinkelland wordt voorgesteld om € 131.000 aan niet of niet volledig 

budgeten vanuit 2013 naar 2014 over te hevelen. Deze budgetten vallen in principe vrij ten gunste 

van het resultaat. Er hebben zich echter situaties voorgedaan waarbij het redelijk is om deze 
budgetten over te hevelen naar het volgende dienstjaar. Met toepassing van de Regeling Spelregels 

Budgetoverheveling zijn de volgende budgetten conform B&W besluit van 18 maart 2014 
overgeheveld en maken deel uit van het rekeningresultaat.  

De verwerking van bovenstaande overheveling van budgetten naar 2014 resulteert in een negatief 

resultaat van € 573.000 welk conform bestaand beleid wordt onttrokken aan de algemene reserve. 
 

In de accountantsverklaring spreekt de accountant zijn oordeel uit dat de jaarrekening (het financiële 
deel van de jaarstukken) zowel de baten en de lasten 2013 als de activa en passiva per 31 december 

2013 getrouw weergeeft, in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV). 

Verder heeft de accountant bij de jaarrekeningcontrole 2013 geen financiële onrechtmatigheden en 

onzekerheden groter dan de door uw raad vastgestelde goedkeuringstolerantie aangetroffen. Om 
deze reden is een goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het aspect rechtmatigheid 

vertrekt. 
Tenslotte meldt de accountant dat – voor zover hij dat heeft kunnen beoordelen – het jaarverslag 

(programmaverantwoording en paragrafen) verenigbaar is met de jaarrekening. 

 
Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 

De secretaris, De burgemeester, 
 

 
 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 
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De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2014 nummer I.14016471 
 

gelet op de Gemeentewet; 
 

Besluit 

De aangeboden jaarstukken 2013 van de gemeente Dinkelland conform vast te stellen hetgeen 
betekent: 

- Instemmen met het rekeningtekort 2013 van € 442.000; 
- Instemmen met de niet of niet volledig benutte budgetten 2013 voor een totaal bedrag van  

€ 131.000 en om deze opnieuw in de begroting 2014 op te nemen; 

- Instemmen met het hierdoor totale ontstane rekeningtekort van € 573.000 en dit tekort ten 
laste te brengen van de algemene reserve. 

 
 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van de raad van 24 juni 2014. 

 
 

De griffier, De voorzitter, 
 

 

 
Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 

 

      
 


