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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Jaarrekening 2018 en Voorjaarsnota 2019
Inleiding
In het kader van de budgetcyclus biedt het college u ter behandeling en vaststelling aan, de
Jaarrekening 2018 met bijlagen en de Voorjaarsnota 2019.
Jaarrekening 2018
In de jaarrekening 2018 met bijlagen beschrijven we hoe het afgelopen jaar is verlopen. Dit
betreft zowel de beleidsuitvoering van het coalitieprogramma als de bijbehorende financiële
gevolgen. Met deze jaarstukken leggen wij als college van B&W verantwoording af over het jaar
2018.
De jaarrekening vormt met alle financiële specificaties, de bijlagen en de toelichtingen op de
beleidsprogramma’s over het gevoerde beleid de financiële en beleidsmatige verantwoording
over 2018. De accountantsverklaring geldt voor deze uitgebreide financiële verslaglegging met
de jaarrekening, het resultaat en het proces.
De gemeente Heerhugowaard heeft het jaar 2018 financieel afgesloten met een positief resultaat
voor bestemming van € 9,4 miljoen en na bestemming van € 14,9 miljoen positief. In de laatste
Bestuursrapportage 2018 was het verwachte resultaat na bestemming ca. € 2,7 miljoen positief.
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Voorjaarsnota 2019
Het college legt u met trots en vertrouwen de Voorjaarsnota 2019 voor. De voorjaarsnota is één
van de belangrijkste en jaarlijks terugkerende financiële documenten van het gemeentebestuur.
De voorjaarsnota is een sturingsinstrument voor de gemeenteraad van Heerhugowaard om de
koers en de prioriteiten voor de begroting 2020 en het meerjarig perspectief te bepalen.
In deze Voorjaarsnota kijken we vooruit, leggen we beleidskeuzes voor en stellen we nieuwe
middelen beschikbaar. Dat kan omdat de afgelopen jaren de financiële huishouding van onze
gemeente goed op orde is geweest. Ook de economische omstandigheden werken in ons
voordeel. Dit komt onder meer tot uiting in een voorspoedig verloop van onze grondexploitaties.
Deze opbrengsten dragen in belangrijke mate bij aan het positieve resultaat van de jaarrekening
2018 en de mogelijkheid om daarmee investeringen te doen in de leefomgeving van onze
inwoners. Wij kunnen invulling en richting geven aan de ambities die uw raad in de raadsagenda
heeft vastgesteld. Wij stellen voor om te blijven investeren in de gemeente en tegelijkertijd het
perspectief voor onze gemeente voor de komende jaren structureel gezond te houden.
Verdere planning:
- Op 27 mei as. wordt een technische toelichting verstrekt aan de Raad over de
Jaarrekening 2018 en Voorjaarsnota 2019;
- Tot en met 5 juni as. kunt u technische vragen indienen over betreffende stukken.
Daarvoor is een apart format beschikbaar gesteld;
- Op 18 juni as. staan betreffende stukken op de agenda van de commissie Mens en
Samenleving;
- Op 13 juni as ontvangt u (via het Nieuws van de Dag) de antwoorden op de door u
gestelde technische vragen;
- Op 2 juli behandeling Jaarrekening 2018 in de Raad;
- Op 4 juli behandeling Voorjaarsnota 2019 in de Raad;
- Uiterlijk 15 juli as. (verplichte datum) indiening jaarrekening 2018 bij de toezichthouder
(i.c. de provincie Noord Holland)
Het college kijkt er naar uit om met u over deze stukken in gesprek te gaan.
Namens het college van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
Hoogachtend,
B.J.N. Fintelman
(wethouder Financiën)
Bijlage(n)
Stukken Jaarrekening 2018:
RB2019065 Documenten Raad 2 juli 2019
Bij19-352
Meerjarenprognose grondexploitatie 2019
Bij19-353
Jaarstukken 2018 concept vs. 0.3
INT19-2628 Archiefverslag 2018
Bij1909615
Reactie op verslag archief KPI’s
Stukken Voorjaarsnota 2019:
RB2019064 Documenten Raad 4 juli 2019
Bij19-375
Voorjaarsnota 2019

