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1. In het kader van de rechtmatigheid voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening, de
overschrijdingen aan de lastenkant en de onderschrijdingen aan de batenkant autoriseren, zoals
aangegeven in deel 2, hoofdstuk 2, onderdeel 3 van de Jaarrekening.
2. De Jaarrekening 2011 vaststellen.
3. Het financieel resultaat van de jaarrekening ad. € 745.000 als volgt bestemmen:
a. € 21.000 voor afronden bouwrijpmaken Stinkensterrein;
b. € 25.000 voor traject woonvisie;
c. € 55.000 voor subsidie noodlijdende sportverenigingen;
d. € 20.500 voor afronden trajecten toeleiding arbeidsmarkt;
e. € 350.000 voor fysieke inlooppunt CJG Zeist;
f. € 68.500 voor de risico-reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen;
g. het restantbedrag van € 205.000 storten in de vrije reserve.
4. Voor de investeringskredieten waarbij de werkelijke uitgaven hoger uitkomen dan de ramingen,
aanvullende kredieten tot een totaalbedrag van € 43.900 beschikbaarstellen.
5. De begrotingswijziging 2012.043 Terugboeken reserves: niet aangewende middelen nieuw beleid /
aangegane verplichtingen / meerjarig onderhoud kapitaalgoederen / huisvesting onderwijs en Wet
maatschappelijke ondersteuning en de begrotingswijziging 2012.058 Bestemming resultaat
jaarrekening 2011 vaststellen.
6. De door het college opgelegde GEHEIMHOUDING van de achtergrondinformatie bij de
verschillenanalyse grondexploitaties, behorende bij raadsbrief 12uit03669, tot 5 jaar na beëindiging
van de betreffende grondexploitaties te bekrachtigen.

BESLUIT RAAD
26 juni 2012
Conform besloten met aantekening dat de fracties van VVD en GroenLinks meer aandacht vragen voor
doelmatigheid en doeltreffendheid in de jaarrekening en Groene Democraten Zeist wel instemt mar met zorg
over de exploitaties
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12RAAD0048#
Aan de raad van de gemeente Zeist
Opsteller: C.R. van Dixhoorn
ONDERWERP
Jaarrekening 2011
VOORSTEL
1.
2.
3.

4.
5.

*
*
*

6.

In het kader van de rechtmatigheid voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening, de
overschrijdingen aan de lastenkant en de onderschrijdingen aan de batenkant autoriseren, zoals
aangegeven in deel 2, hoofdstuk 2, onderdeel 3 van de Jaarrekening.
De Jaarrekening 2011 vaststellen.
Het financieel resultaat van de jaarrekening ad. € 745.000 als volgt bestemmen:
a. € 21.000 voor afronden bouwrijpmaken Stinkensterrein;
b. € 25.000 voor traject woonvisie;
c. € 55.000 voor subsidie noodlijdende sportverenigingen;
d. € 20.500 voor afronden trajecten toeleiding arbeidsmarkt;
e. € 350.000 voor fysieke inlooppunt CJG Zeist;
f. € 68.500 voor de risico-reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen;
g. het restantbedrag van € 205.000 storten in de vrije reserve.
Voor de investeringskredieten waarbij de werkelijke uitgaven hoger uitkomen dan de ramingen,
aanvullende kredieten tot een totaalbedrag van € 43.900 beschikbaarstellen.
De begrotingswijziging 2012.043 Terugboeken reserves: niet aangewende middelen nieuw beleid /
aangegane verplichtingen / meerjarig onderhoud kapitaalgoederen / huisvesting onderwijs en Wet
maatschappelijke ondersteuning en de begrotingswijziging 2012.058 Bestemming resultaat jaarrekening
2011 vaststellen.
De door het college opgelegde GEHEIMHOUDING van de achtergrondinformatie bij de
verschillenanalyse grondexploitaties, behorende bij raadsbrief 12uit03669, tot 5 jaar na beëindiging van
de betreffende grondexploitaties te bekrachtigen.

INLEIDING
Nieuwe aanpak en opzet
Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2011 aan. Deze jaarrekening is het sluitstuk van de planning- en
controlcyclus 2011 en stelt u als Raad in staat uw controlerende rol uit te oefenen. Met de vaststelling van de
jaarstukken stemt u in met het (uit)gevoerde beleid en de financiële vertaling daarvan.
Nieuw aan de totstandkoming van de jaarrekening 2011 is dat met behulp van diverse schrijvers uit de diverse
organisatie-onderdelen met name bij de programma’s toegankelijker teksten gemaakt zijn. Bovendien is de
jaarrekening gesplitst in een maatschappelijk boekwerk (deel 1) en een boekwerk met specificaties en overige
verplichte onderdelen (deel 2).
In deel 1 is binnen de programma’s de toelichting op de uitvoering van het beleid opgenomen. In combinatie
met de paragrafen, waarin ingaan wordt op een aantal specifieke onderwerpen, vormt dit het gemeentelijk
jaarverslag. Wij hopen op die manier in deel 1 goed toegankelijke jaarstukken te hebben gemaakt, die meer
zicht geven op het verhaal achter de cijfers. Kortom we hebben er in dit deel naar gestreefd om een
maatschappelijk relevante beschrijving te geven van de geleverde prestaties in 2011 met een financiële
verantwoording op hoofdlijnen. Ook is in dit deel de verkorte balans opgenomen met een korte toelichting op
de verschillen met vorig jaar. De balans geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente per 1 januari en
per 31 december 2011. Daarnaast is in deel 1 inzicht gegeven in het onderhanden werk, in de lopende en
afgeronde investeringen en in de stand en de opgetreden mutaties in de reserves.

RAADSVOORSTEL

Blad 3

Via deel 2 is er daarnaast tenminste dezelfde achterliggende financiële informatie beschikbaar dan in vorige
jaren. In dit deel is eveneens de balans opgenomen maar nu met uitgebreide toelichting en specificaties. In dat
deel worden ook de mutaties op de reserves verder gespecificeerd opgenomen.
Resultaat
Het resultaat van de voorliggende jaarrekening ziet er als volgt uit:
Exploitatieresultaat programmarekening (uitkomst van de programma’s 1 t/m 15 en
de algemene dekkingsmiddelen)
Bij: vermogensmutaties per saldo
(stortingen en onttrekkingen aan reserves)
Financieel resultaat programmarekening
Verwacht resultaat bestuursrapportage en
enkele begrotingswijzigingen

€

1.431.000

€
2.176.000
--------------------€
745.000

€
769.000
--------------------Lager resultaat ten opzichte van begroting 2011 €
24.000
==========

nadelig
voordelig
voordelig
voordelig
nadelig

In de Bestuursrapportage 2011 is een verwacht saldo gemeld van € 1.030.000. In combinatie met enkele latere
begrotingswijzigingen inzake mutaties uit het gemeentefonds, kwam het begrote voordelig resultaat uit op
€ 769.000. Het werkelijke saldo van de jaarrekening 2011 komt nu dus € 24.000 lager uit.
Dit saldo bestaat uit meerdere voor- en nadelen. In hoofdstuk 1 van deel 1 zijn deze verder aangegeven. Die
verschillen komen uiteraard in de (financiële) toelichtingen van de verschillende programma’s terug.
Bestemming saldo
Wat betreft de bestemming van het voornoemde saldo heeft ons college ervoor gekozen om u alleen
voorstellen met een directe connectie met de uitvoering 2011 voor te leggen. Vanuit dat uitgangspunt wordt u
thans het volgende voorgesteld:
- Overheveling naar 2012 van een restantbudget op product 12.6 “Eigendommen
niet voor de openbare dienst”. Dit bedrag was bestemd voor het afronden van het
bouwrijpmaken van het Stinkensterrein. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting in
2012 starten. Alleen om de technische reden dat het budget al eerder was overgeheveld
van 2010 naar 2011, is de storting niet in de jaarrekening uitgevoerd.
€ 21.000
- Overheveling naar 2012 van een restantbudget op product 13.1 “Wonen”. Dit bedrag
was bestemd voor het traject woonvisie. Vanwege de politieke besluitvorming is er
vertraging opgetreden in het proces, zodat het traject pas in 2012 kon starten. Alleen
om de technische reden dat het budget al eerder was overgeheveld van 2010 naar 2011 is
de storting niet in de jaarrekening zelf uitgevoerd.
€ 25.000
- Overheveling naar 2012 van een restantbudget op product 15.5 “Centrale Managementondersteuning”, Economische crisismaatregel: project noodlijdende sportverenigingen. Dit project diende als impuls om ervoor te zorgen dat noodlijdende
verenigingen op langere termijn weer op gezonde voet verder kunnen. Daarvoor is
van de in het kader van de economische crisismaatregelen beschikbaar gestelde
€ 100.000 in 2011 € 45.000 besteed. Wanneer tijdens het ondersteuningstraject mocht
blijken dat een vereniging toch een extra financiële impuls nodig had om te kunnen
voortbestaan, zou op basis van een nieuw op te stellen beleidsregel een eenmalige
subsidie worden verstrekt. Alleen om de technische reden dat het budget al eerder was
overgeheveld van 2010 naar 2011 is de storting niet in de jaarrekening zelf uitgevoerd.
€ 55.000
- Overheveling naar 2012 van het crisisbudget project toeleiding naar de arbeidsmarkt
moeilijk bemiddelbaren. Per eind 2011 zaten vanwege late instroom nog 10 personen
in een traject. Van het vrijgevallen restantbudget is daarom nog € 20.500 nodig voor
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de afronding van de nog lopende trajecten in dit project.
Alleen om de technische reden dat het budget al eerder was overgeheveld van 2010
naar 2011 is de storting niet in de jaarrekening zelf uitgevoerd.
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€ 20.500

- Overheveling naar 2012 van een restantbudget op product 10.1 “Gezondheid”.
Door het benutten van de beschikbare rijksmiddelen is het eerste inlooppunt voor
het CJG Zeist gerealiseerd. Het positieve saldo op de gemeentelijke middelen is ontstaan
doordat de middelen voor het tweede fysieke inlooppunt voor het CJG Zeist in 2011 niet
zijn benut vanwege vertraging in de onderhandelingen met Vitras. Om de technische
reden dat het budget al (deels) eerder was overgeheveld van 2010 naar 2011 is de storting
niet in de jaarrekening zelf uitgevoerd.
€ 350.000
-----------Totaal bestemmingsvoorstellen:
€ 471.500
- Conform de afspraak in het coalitie-akkoord wordt voorgesteld van het daarna
resterende saldo 25% toe te voegen aan het weerstandsvermogen (risico-reserve),
dat komt neer op 25% * (745.000 – 471.500) =
Bestemmingsvoorstellen inclusief toevoeging risico-reserve

€ 68.500
----------€ 540.000

Er resteert dan een saldo van € 205.000 dat zoals gebruikelijk kan worden toegevoegd aan de vrije reserve.
Gezien de onzekere tijden, crisis, risico’s, bezuinigingen en dergelijke is het goed nog te kunnen beschikken
over deze middelen.
Doel van het voorstel
Het doel van het voorstel is conform de wettelijke voorschriften, te komen tot vaststelling van de
jaarrekening 2011.
ARGUMENTEN/KANTTEKENINGEN
ad. 1 In het kader van de rechtmatigheid is het noodzakelijk dat de Raad de hogere uitgaven en de lagere
inkomsten autoriseert voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening. Dit vanwege het feit dat ons
college in het kader van de rechtmatigheid geen hogere uitgaven mag verrichten dan door u raad is
besloten en dienen ook de geraamde inkomsten gerealiseerd te worden. In deel 2, hoofdstuk 2, onder 3
van deze jaarrekening is aangegeven welke programma’s een overschrijding van de lasten dan wel een
onderschrijding van de baten te zien geven.
Uit de analyse blijkt dat alle overschrijdingen cq. onderschrijdingen binnen het door de raad
aangegeven beleidskader zijn gebleven. Wij stellen u dan ook voor over te gaan tot autorisatie van deze
over- en onderschrijdingen.
ad. 2 De vaststelling van de jaarrekening is wettelijk voorbehouden aan de Raad.
ad. 3 De bestemmingen hangen direct samen met de uitvoering van het beleid 2011 en konden om
technisch-financiële redenen niet in de jaarrekening als worden gereserveerd. De bestemming van het
resultaat kan nu plaatsvinden door toevoeging van het resultaat aan de risico-reserve en voor de overige
genoemde bestemmingen 2012 aan de vrije reserve. Voor de daadwerkelijke inzet in 2012 worden de
benodigde bedragen via begrotingswijziging 2012.058 weer aan de reserve onttrokken. Het restant (niet
bestemde saldo) blijft in de vrije reserve achter.
ad. 4 Betreft de autorisatie door de Raad van een aantal kredieten die per eind 2011 kunnen worden
afgesloten met een beperkte overschrijding.
ad. 5 De bgw 2012.043 heeft betrekking op de in 2011 niet bestede budgetten die via reserves Niet
aangewende middelen nieuw beleid, Aangegane verplichtingen, Meerjarig onderhoud kapitaalgoederen,
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Onderwijs huisvesting en Wet maatschappelijke zaken weer voor besteding in 2012 ter beschikking
worden gesteld. Bgw. 2012.058 bevat de bestemming van het resultaat zoals beschreven in dit voorstel.
FINANCIËLE TOELICHTING
Bijzondere aandachtspunten

*
*
*
*
*
*

Grondexploitaties:
Zoals gebruikelijk zijn dit ook jaar de grondexploitaties geactualiseerd. De grondexploitaties zijn puur
cijfermatig aangepast (actualisatie werkelijke uitgaven/inkomsten en rente). De reden hiervoor is dat wij
gestart zijn met een scan op onze projecten/grondexploitaties. De reden voor deze scan is dat de huidige
economische situatie volledig anders is dan toen de plannen ter besluitvorming voor lagen. Wij willen
onderzoeken welke risico’s de gemeente met haar projecten loopt (juridisch als technisch) en op welke wijze
deze risico’s beheersbaar zijn/blijven. Bij de scan wordt gekeken naar het risicoprofiel, de kasstromen en het
woningbouwvolume. Het is onze bedoeling u eind april een raadsvoorstel aan te bieden over de uitkomsten
van de scan.
Voor de reeds verwachte nadelige saldi op enkele grondexploitaties zijn, net als in voorgaande jaren,
voorzieningen getroffen, dan wel aangevuld.
Conform de vorig jaar met u gemaakte afspraken over een andere procesaanpak vanaf deze jaarrekening 2011
(zie raadsvoorstel 11RAAD0074), zenden wij u in een aparte raadsbrief de achtergrondinformatie behorende
bij de verschillenanalyse per exploitatie toe. Deze informatie is door ons vanwege het financiële belang van
onze gemeente geheim verklaard. Wij verzoeken u deze door ons opgelegde geheimhouding van de
achtergrondinformatie tot 5 jaar na beëindiging van de betreffende grondexploitaties te bekrachtigen.
Beslispunt 6 voorziet daarin.
Hart van de Heuvelrug
Bij de controle van de jaarrekening is voor de accountant een juiste balanswaardering (geeft de balans een
goed beeld van de gemeente weer) van groot belang. In de discussie met de accountant daarover speelde Hart
van de Heuvelrug een belangrijke rol. De accountant was van mening dat hier het treffen van een voorziening
ter afdekking van verliezen noodzakelijk is.
Wij zijn ons zeer bewust van het toegenomen risicoprofiel van Hart van de Heuvelrug. Het treffen van een
voorziening voor de tekorten achten wij op dit moment echter te prematuur. Wij zijn van mening dat gekeken
moet gaan worden naar wat mogelijk is. Ook zijn wij van mening dat alle partners in het project zich hebben
gecommitteerd en daarmee een verantwoordelijkheid hebben binnen Hart van de Heuvelrug voor het
wegwerken van het tekort, ondanks het feit dat er op dit punt geen heldere afspraken gemaakt zijn. Tot slot is
contractueel overeengekomen dat de Provincie Utrecht een nieuwe ‘verdien’ locatie kan aanwijzen om het
tekort af te dekken. Gelet op de bovenstaande mogelijkheden achten wij het nu nog niet noodzakelijk om een
verliesvoorziening voor Hart van de Heuvelrug en daarin onderscheiden projecten te vormen. Dit geldt tevens
voor het project vliegbasis Soesterberg. De accountant kan zich vinden in onze opstelling.
Vordering op grond van Regeling BOS-gelden
In 2010 heeft het ministerie van OCW besloten om de eerder verstrekte bijdrage van € 500.000 voor het
project Seastum in te trekken. De reden hiervoor was dat het ambitieniveau van het oorspronkelijke project
niet tijdig gerealiseerd werd. Tegen de intrekking van de rijksbijdrage is in 2010 bezwaar aangetekend, maar de
bezwaarprocedure heeft niet tot een andere besluitvorming bij de minister geleid.
Vervolgens is in de jaarrekening 2010 de terugbetaling aan het Rijk verwerkt en is daar tegenover een bedrag
als “nog te ontvangen” opgenomen. Dit omdat uitgegaan is van een vordering op de partners in het
(oorspronkelijke) project. Wij zijn, samen met de partners, nog in overleg met het ministerie.
Investeringen
Uit het overzicht van het verloop van de afgeronde investeringen, zoals dat in het deel 1 van de Jaarrekening
2011 is opgenomen, blijkt dat in een beperkt aantal gevallen sprake is geweest van hogere uitgaven dan
geraamd.
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Voor deze kredieten wordt uw Raad verzocht aanvullende kredieten beschikbaar te stellen tot een
totaalbedrag van € 43.900.
Gespecificeerd betreft dit:
- Brandweer ARBO-maatregelen
€ 9.200
- Aanpassing Nic. Beetslaan
€ 23.700
- Uitbreiding Ichthusschool Jagerlaan/Hoeksteen
€ 3.700
- Jonathan-Patria Kunstgrasveld
€ 3.500
- ICT-Software: Cognos en Cronacle
€ 3.800
------------€ 43.900
Weerstandsvermogen
Met de auditcommissie is afgesproken om de strategische risico’s jaarlijks te actualiseren. De actualisatie heeft
fluctuatie in de (financiële) omvang van de risico’s tot gevolg. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is een
berekening uitgevoerd van de benodigde weerstandscapaciteit, die nu uitkomt op € 14,8 mln. De thans
beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente bedraagt € 13,0 mln. Daarbij is ook rekening gehouden met
de beschikking over € 7,7 mln. voor het project Van Renesselaan. Deze bedragen zijn verder toegelicht in par.
1 Weerstandsvermogen in deel 1 van de Jaarrekening 2011.
Dat resulteert in een ratio van 0,88 voor het huidige weerstandsvermogen.
De toevoeging aan het weerstandsvermogen op basis van het bestemmingsvoorstel, zoals opgenomen in dit
raadsvoorstel heeft slechts een marginaal effect en valt daardoor weg in de afronding van de ratio.
Nog niet alle risico’s van de grondexploitaties zijn hierin opgenomen, deze risico’s worden meegenomen in de
scan op onze projecten/grondexploitaties. Daarbij inventariseren we zowel de technische als ook de juridische
risico’s. Bij het raadsvoorstel over de uitkomsten van de scan zullen we nader ingaan op deze inventarisatie.
JURIDISCHE ASPECTEN
Accountantsverklaring
De externe accountant Ernst & Young heeft aangegeven een goedkeurende verklaring ten aanzien van de
getrouwheid en de rechtmatigheid te zullen afgeven. Tevens is aan uw Raad door de accountant een verslag
van bevindingen en aanbevelingen uitgebracht. De aandachtspunten van dit verslag zullen door ons worden
opgepakt.
UITVOERING
Planning
tot 25 april, 12.00 uur: gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen via de griffie
26 april: presentatie en behandeling in Auditcommissie
08 mei: debat jaarrekening
22 mei: raadsbehandeling jaarrekening
Communicatie en Informatie en Automatisering
Op 26 april zal een technische voorlichting worden gegeven waarbij de jaarrekening ambtelijk wordt
toegelicht. Deze bijeenkomst is niet bedoeld om inhoudelijke vragen te stellen, maar is bedoeld als
“mondelinge leeswijzer”.
Inhoudelijke vragen kunnen tot uiterlijk 25 april, 12.00 uur schriftelijk via de griffie worden ingediend.
Bijlagen
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- Accountantsrapport en -verklaring
- Reactie van het college op het accountantsrapport
- Begrotingswijzigingen 2012.043 en 2012.058
Evaluatie/controle door de raad
Burgemeester en wethouders,

W.C.M. Lissenberg-van Dam, gemeentesecretaris

drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester

RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 12RAAD0048#
Blad 1

De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012;
BESLUIT:

1. In het kader van de rechtmatigheid voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening, de
overschrijdingen aan de lastenkant en de onderschrijdingen aan de batenkant te autoriseren, zoals
aangegeven in deel 2, hoofdstuk 2, onderdeel 3 van de Jaarrekening.
2. De Jaarrekening 2011 vast te stellen.
3. Het financieel resultaat van de jaarrekening ad. € 745.000 als volgt te bestemmen:
a.
€ 21.000 voor afronden bouwrijpmaken Stinkensterrein;
b.
€ 25.000 voor traject woonvisie;
c.
€ 55.000 voor subsidie noodlijdende sportverenigingen;
d.
€ 20.500 voor afronden trajecten toeleiding arbeidsmarkt;
e.
€ 350.000 voor fysieke inlooppunt CJG Zeist;
f.
€ 68.500 voor de risico-reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen;
g.
het restantbedrag van € 205.000 storten in de vrije reserve.
4. Voor de investeringskredieten waarbij de werkelijke uitgaven hoger uitkomen dan de ramingen,
aanvullende kredieten tot een totaalbedrag van € 43.900 beschikbaar te stellen.
5. De begrotingswijziging 2012.043 Terugboeken reserves: niet aangewende middelen nieuw beleid /
aangegane verplichtingen / meerjarig onderhoud kapitaalgoederen / huisvesting onderwijs en Wet
maatschappelijke ondersteuning en de begrotingswijziging 2012.058 Bestemming resultaat
jaarrekening 2011 vast te stellen.
*
*
*

6. De door het college opgelegde GEHEIMHOUDING van de achtergrondinformatie bij de
verschillenanalyse grondexploitaties, behorende bij raadsbrief 12uit03669, tot 5 jaar na beëindiging
van de betreffende grondexploitaties te bekrachtigen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2012.
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter

