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Aan de gemeenteraad,
1. Inleiding
Hierbij bieden wij u de Jaarverantwoording 2016 aan, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. In de
jaarverantwoording legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten
van het afgelopen jaar.
De Jaarverantwoording 2016 is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV). De jaarverantwoording volgt in opzet de programmabegroting en geeft een
verantwoording over de realisatie ten opzichte van de programmabegroting.
2. Financieel resultaat 2016
In hoofdstuk 2 van de Jaarverantwoording 2016 is een financiële samenvatting toegevoegd waarin het
financiële resultaat over 2016 kort uiteen wordt gezet. Het voordelige resultaat over 2016 van de algemene
dienst bedraagt € 7,6 miljoen. Gezamenlijk met het voordelige resultaat van het Grondbedrijf over 2016 van €
10,3 miljoen leidt dit tot het gerealiseerde jaarrekeningresultaat 2016 van € 17,9 miljoen positief. Dit is het
resultaat dat resteert na verrekening met de reserves. Het resultaat op het Grondbedrijf is op het laatste
moment nog ruim € 10 mln. voordeliger geworden als gevolg van uitspraken van de commissie BBV zeer
recentelijk over winstnemingen binnen grondexploitaties op basis van de “percentage of completion” (POC)
methode.
In hoofdstuk 2.1 van de Jaarverantwoording 2016 staat het gerealiseerd jaarrekeningresultaat 2016
weergegeven afgezet tegen het resultaat uit de door uw raad vastgestelde begroting. Doordat de begroting
een saldo van nul kent, is dit resultaat ten opzichte van de begroting hetzelfde als het resultaat van de
rekening zelf.
3. Resultaatbestemming Grondbedrijf
Het jaarrekeningresultaat van het gemeentelijke Grondbedrijf bedraagt € 10,3 mln voordelig. Voorgesteld
wordt om – in overeenstemming met de vastgestelde Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 - het
positieve saldo te verrekenen met de Algemene reserve Grondbedrijf.
4. Overige voorstellen voor resultaatbestemming
Om de in 2016 gemaakte afspraken en het beleid alsnog in 2017 te kunnen uitvoeren wordt voorgesteld om
een deel van het voordelige resultaat beschikbaar te houden voor 2016. Hiervoor zijn diverse voorstellen voor
resultaatbestemming gedaan voor in totaal € 5.021.000,- zoals opgenomen in hoofdstuk 2.4 en 6.5 van de
Jaarverantwoording 2016.
Indien u instemt met de resultaatbestemming, resteert er een vrij te bestemmen saldo van € 2.610.000,-.
Voorgesteld wordt dit vrij te bestemmen saldo te verrekenen met de Algemene reserve.
5. Accountantscontrole
De accountant heeft de jaarrekeningcontrole inmiddels afgerond en heeft een accountantsverslag opgeleverd
en de accountantsverklaring. Deze zijn bijgevoegd.
De verklaring van de accountant is goedkeurend voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.
De accountantscontrole is later afgerond dan gepland en wel om een tweetal redenen. Allereerst had de
vertraging - die leidde tot het verzetten van de geplande raadsbehandeling van mei naar juni - te maken met
het feit dat de informatie binnen het sociaal domein nog tot op het laatste moment is binnengekomen van
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zorgaanbieders en verzekeraars. Dit is een landelijk probleem.
Vlak voor het afgeven van de verklaring door de accountant in juni kwam de gewraakte uitspraak van de
commissie BBV waardoor de winstnemingen op de grondexploitaties moesten worden herzien en de
behandeling van de Jaarstukken uiteindelijk naar augustus verzet moesten worden.
De accountantscontrole richt zich, naast de controle op de getrouwheid van de jaarrekening, ook op de
rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. De financiële bandbreedte van de gemeentelijke
activiteiten is vastgelegd in de vastgestelde programmabegroting 2016.
De toets op de begrotingsrechtmatigheid richt zich op de geraamde uitgaven in relatie tot de werkelijk
gerealiseerde uitgaven. Iedere overschrijding op de lasten is per definitie een begrotingsonrechtmatigheid. Uit
hoofdstuk 6.1 van de Jaarverantwoording blijkt dat bij 4 programma’s de werkelijke lasten hoger zijn dan de
ramingen van de begroting. Ook is er bij 5 kredieten een overschrijding op de lasten van meer dan € 50.000
ontstaan. Uit de toelichtingen blijkt wat de aard is van de ontstane afwijkingen.
De geconstateerde lastenoverschrijdingen hebben geen gevolgen voor de strekking van de afgegeven
controleverklaring. Met het vaststellen van dit raadsbesluit bij deze jaarverantwoording kunt u deze
overschrijdingen alsnog autoriseren.
6. Rekenkamercommissie
Naast de controle door de externe accountant, wordt de jaarverantwoording ook beoordeeld door de door uw
raad ingestelde Rekenkamercommissie. Deze commissie heeft onder meer tot taak uw raad advies uit te
brengen over de Jaarverantwoording 2016. In haar vergadering van 10 mei 2017 heeft de
Rekenkamercommissie de Jaarverantwoording 2016 in eerste instantie behandeld. Op 14 juni heeft er een
tweede behandeling plaats gevonden op basis van de concept bevindingen van de accountant en de
Jaarstukken zoals die op 7 juni zijn verspreid. Deze versie is inmiddels dus achterhaald en aangepast als
gevolg van de correcties op de winstnemingen bij het Grondbedrijf.
Op 14 juni heeft de Rekenkamercommissie advies uitgebracht aan uw raad over de Jaarstukken. Dit advies is
nogmaals bijgevoegd. De Rekenkamercommissie komt met aanbevelingen en adviseert uiteindelijk aan uw
raad om de Jaarverantwoording 2016 vast te stellen.
In de raadsinformatiebrief 48 van 20 juni 2017 heeft het College een reactie gegeven op de bevindingen en
adviezen van de Rekenkamercommissie. Ook deze RIB is opnieuw bijgevoegd.
Op 26 juni 2017 heeft de voorzitter van de Rekenkamercommissie u geïnformeerd over de voortgang van de
jaarrekening 2016 en u voorgesteld de behandeling uit te stellen naar de eerstvolgende raadsvergadering na
het zomerreces (29 augustus 2017).
Het advies van de commissie Financiën zal voor u ter inzage worden gelegd.
Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel

de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen
 (Gewijzigde) Jaarverantwoording 2016, incl. aanbiedingsbrief;
 Definitieve accountantsverslag van BakerTillyBerk N.V.
 Controleverklaring BakerTillyBerk N.V.
 Bevindingen en adviezen van de Rekenkamercommissie voorzien van een reactie van het college
(RIB 48).
 Brief van voorzitter Rekenkamercommissie van 26 juni 2017
 Aanvraag instellen bestemmingsreserve Theater Speelhuis3294)
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Raadsbesluit 42
Vergadering 29 augustus 2017 (gewijzigd exemplaar)

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017, aangevuld met de brief en
geactualiseerde stukken van 19 juli 2017
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
besluit:
1. De Jaarverantwoording 2016 bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2016, sluitend met
een positief saldo van € 17.892.000,- vast te stellen.
2. Het voordelig saldo op het Grondbedrijf ad € 10.261.000,- conform de gemeentelijke regelgeving
te verrekenen met de Algemene reserve Grondbedrijf.
3. In te stemmen met het samenvoegen van de Algemene reserve achtervang WMO en de Algemene
reserve transitie Jeugdzorg tot de Algemene reserve sociaal domein.
4. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve Theater Speelhuis met als doel het
verrekenen van voor- en nadelen op de exploitatie in het licht van een mogelijk toekomstige
verzelfstandiging. Zie verder de afzonderlijke bijlage voor doel, looptijd etc.
5. Een bedrag van € 5.021.000,- te bestemmen conform bestaand beleid en genomen besluiten zoals
opgenomen in de jaarrekening 2016 hoofdstuk 2.4 en 6.5 Resultaatbestemming.
6. Het vrij besteedbaar saldo van € 2.610.000,-- conform de gemeentelijke systematiek te verrekenen
met de Algemene reserve.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 augustus 2017.
De raad voornoemd,
de voorzitter
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