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Voorstel / besluit:
De jaarrekening 2018 vast te stellen.
Inleiding
Op grond van artikel 198 Gemeentewet en de artikelen 3 lid 1, 10 lid 1 en artikel 20 lid 3 van de
Financiële Verordening 2017 biedt het college jaarlijks de Jaarstukken ter vaststelling aan.
Beoogd effect
Met het vaststellen van de jaarrekening voldoet de gemeente aan artikel 198 van de
gemeentewet.
Argumenten
De jaarrekening is een verplicht document op grond van artikel 198 gemeentewet.
Kanttekeningen
Interbestuurlijke toezicht (IBT)
In oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT) in werking getreden.
Deze wet brengt veranderingen aan in het stelsel van interbestuurlijk toezicht. De wet is gericht
op het versterken van de ‘horizontale controle’ en het vereenvoudigen van het interbestuurlijk toe
zicht op de gemeenten door provincies. De wet betekent vooral een ‘herbevestiging’ van de
positie van de gemeenteraad als eerste orgaan dat toezicht houdt op het college. Als de
horizontale verantwoording van het college naar de raad adequaat is en de raad zijn
controlerende rol goed vervult blijft de toezichthouder (Rijk of Provincie) op afstand. Vertrouwen
is daarbij het sleutelwoord. Het toezicht richt zich op de beoordeling van de uitvoering van taken
die de gemeente in medebewind uitvoert voor een 80-tal regelingen.
Het toezicht op de uitvoering van de medebewindstaken door het college rust primair bij de
gemeenteraad. Op grond van artikel 124h Gemeentewet kunnen Gedeputeerde Staten de
verplichting tot het verstrekken van een systematische informatie opleggen aan het
gemeentebestuur ten behoeve van het uitoefenen van interbestuurlijk toezicht. Bij besluit
Verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland zijn specifieke gebieden benoemd
waarop de gemeentebesturen de provincie van toezichtinformatie dient te voorzien;
• Archief;
• Financiën;
• Huisvesting statushouders;
• Omgeving;
• Ruimtelijk ordening.
In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel is de toezichtinformatie opgenomen. Daar is ook de link naar het
archiefverslag 2019 opgenomen (Bij1909615) dat concrete toezichtinformatie geeft voor de
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belangrijkste KPI’s van dat toezichtsgebied. U ontvangt deze bijlage ter kennisname in het kader
van uw toezichtsfunctie.
Financiële gevolgen
Op grond van artikel 197 en 198 van de Gemeentewet legt het college over het begrotingsjaar
verantwoording af over het gevoerde bestuur in de jaarrekening en het jaarverslag en stelt de
raad deze vast. Met de behandeling en vaststelling van de jaarstukken wordt invulling gegeven
aan de verantwoordingsplicht van het college en de controlerende rol van uw raad..
De gemeente Heerhugowaard heeft het jaar 2018 financieel afgesloten met een positief resultaat
voor bestemming van ca. € 9,4 miljoen. Na bestemming van de reserves bedroeg het resultaat
ca. € 14,9 miljoen positief.
Het college stelt voor om het jaarrekeningresultaat van € 14,9 miljoen toe te voegen aan de
algemene reserve.
Communicatie
De communicatie rond de jaarrekening en de Kaderbrief geschiedt op de gebruikelijke wijze via
berichtgeving in de pers en de website.
Uitvoering
Na vaststelling van de jaarrekening zal het jaarrekeningresultaat worden toegevoegd aan de
algemene reserve.
Monitoring/Evaluatie
N.v.t.
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

Voor
Tegen

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019;
gelet op het advies van de commissie Audit d.d. 16 mei 2019;
gelet op:
Op grond van artikel 198 Gemeentewet en de artikelen 3 lid 1, 10 lid 1 en artikel 20 lid 3 van de
Financiële Verordening 2017 biedt het college jaarlijks de Jaarstukken ter vaststelling aan.;
besluit
1. De jaarrekening 2018 vast te stellen
2. Het rekeningresultaat te doteren aan de algemene reserve
Heerhugowaard, 2 juli 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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Bijlage 1
Algemeen
De Provincie Noord Holland is met ingang van 2017 gestart om de beoordelingsresultaten over
de vier risicodomeinen Financiën, Informatiebeheer, Omgeving en Huisvesting statushouders
openbaar via de webpagina www.noord-holland.nl/ibt weer te geven. Dit heeft de vorm van een
kaart van de provincie per domein, waarop de gemeenten zijn aangegeven met de beoordeling
die zij op dat domein hebben gekregen (Adequaat, Redelijk adequaat of Niet adequaat).
Bij klikken op de gemeente wordt de context i.c. de redenen en overwegingen van de beoordeling
kort weergegeven.
Archiefwet
Algemeen
In de archiefverordening Heerhugowaard 2013 is opgenomen dat we tenminste eenmaal per jaar
verslag doen over de uitvoering van de uitvoering van artikel 30 van de Gemeentewet. De
archiefinspecteur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA), in zijn rol als
gemeentearchivaris, stelt het jaarverslag op basis van de ‘Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)
Archief’.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft deze KPI’s archief ontwikkeld om de
horizontale verantwoording over de archiefwet te versterken. Het jaarverslag 2018 is als bijlage
bij deze verantwoording opgenomen (Bij1909615).
Voor 1 september wordt dit aan de provincie toegestuurd voor de uitoefening van het
interbestuurlijk toezicht. Wij informeren u in deze bijlage op hoofdlijnen. In de toelichting bij de
Provinciale Verordening systematische toe-zichtinformatie staat dat we voldoen aan de
informatiebehoefte als de KPI’s archief jaarlijks voldoende invullen en aan de Provincie toesturen.
Toezichtinformatie
Het archiefverslag 2017 dat u met deze bijlage (Bij1806619) ontvangt geeft concrete
toezichtinformatie voor de belangrijkste KPI’s.
Conclusie
Het algemene beeld dat uit het verslag naar voren komt is dat Heerhugowaard grotendeels aan
de wettelijke eisen voldoet. Ten opzichte van vorig jaar is het niveau nagenoeg gelijk gebleven.
Nog een beperkt aantal punten verdienen aandacht en dienen planmatig te worden opgepakt.
(Verbeter) acties
Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten is opgenomen op pagina 3 van het archief
verslag. Van de 10 aandachtspunten die zijn benoemd voldoen 7 punten. 2 punten voldoen
voor een aanzienlijk deel, 1 punt voldoet gedeeltelijk, maar er zijn aandachtspunten benoemd.
In de bijgevoegde bijlage (INT19-2628) is per aandachtspunt aangegeven hoe daaraan de
komende periode gehoor wordt gegeven.

