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Voorgesteld besluit

1. De Jaarstukken 2017 vast te stellen;
2. het nog te bestemmen jaarrekeningresultaat ad € 11,3 miljoen toe te voegen
aan de algemene reserve van de Stad;
3. de bestemmingsreserve Juridische risico's in te stellen en vanuit de algemene
reserve € 10,2 miljoen hieraan toe te voegen.
Inleiding

Met de Jaarstukken 2017 legt het college verantwoording af over de activiteiten en
resultaten van het afgelopen jaar. Referentiekader voor de verantwoording is de
door u vastgestelde Begroting 2017, inclusief de wijzigingen gedurende het jaar.
De jaarstukken bestaan uit twee onderdelen:
• het inhoudelijke jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen);
• de financiële jaarrekening.
Uw raad heeft al eerder kennis genomen van de programmaverantwoording 2017
ter voorbereiding op het slotdebat van 13 februari 2018. Hierbij is aangegeven dat
de formele vaststelling van deze programmaverantwoording plaatsvindt bij de
vaststelling van de Jaarstukken 2017. U ontvangt deze inhoudelijke verantwoording
daarom nogmaals als integraal onderdeel van de Jaarstukken 2017 (hoofdstuk 2).
In dit inhoudelijke jaarverslag zijn slechts wijzingen op de eerdere versie
aangebracht waar deze is ingehaald door de tijd of waar nieuwe gegevens t.a.v. de
indicatoren te vermelden zijn.
1.1 Inhoudelijk jaarverslag

'Dordrecht gaat voorwaarts!', zo luidde de ondertitel van de Begroting 2018.
Terugkijkend op 2017 zien we die voorwaartse ontwikkeling terug. Dordrecht groeit
door. Zo is de aantrekkingskracht van onze stad in de voorbije periode
onmiskenbaar gegroeid. Afgelopen jaar zagen we dat bijvoorbeeld aan de vele
evenementen die in de stad zijn georganiseerd, zoals de 'WorldCup
Shorttrack 2017'. Ook de vele kleinere en grote (muziek)evenementen die in de
stad zijn georganiseerd, zoals het succesvolle Wantijpop, Dordrecht Pride, de
jaarlijkse drukbezochte Kerstmarkt en het Big Rivers Festival, dragen bij aan deze
aantrekkingskracht. Deze binding mag dan ook niet los worden gezien van de
blijvende, stijgende woonaantrekkelijkheid van Dordrecht, die ook landelijk wordt
opgemerkt. De stad kent in 2017, net als in 2016, een top 15 notering in de Atlas
voor Gemeenten1 en zet daarmee de ingeslagen weg omhoog voort.
De groeiambitie van Dordrecht sluit aan bij de weg voorwaarts. Wij willen weer een
groeistad zijn waar prettig wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. Met de
inzet op de bouw van 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen de komende jaren
vergroten we niet alleen onze rol als centrumstad, maar zijn we ook in staat onze
1 Zie: Atlas voor Gemeenten 2017.
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basis voorzieningen te behouden en sociaal-economische positie te versterken. De
sociaal-economische positie van onze stad is immers nog altijd beneden gemiddeld.
Desondanks hebben we het voorbije jaar, samen met bewoners en bedrijven,
belangrijke stappen gezet richting deze groeiambitie om zo te werken aan een
sociale en economische veerkrachtigere toekomst.
1.2 Financieel resultaat

Het jaar sluiten we af met een positief rekeningresultaat van € 11,3 miljoen
(afgerond) na budgetoverheveling (€ 14,2 miljoen positief voor
budgetoverheveling). Dit is een substantiële afwijking. Deze afwijking wordt
enerzijds veroorzaakt door de technische vrijval van € 4,2 miljoen van de
voorziening voor juridische risico's. Dit is reëel gezien geen voordeel, omdat de
onderliggende risico's nog altijd aanwezig zijn, maar om boekhoudkundige redenen
op een andere wijze worden afgedekt. Anderzijds zijn er diverse kleinere voordelen
die dit nadeel compenseren. Het grootste deel van deze voordelen is te clusteren
tot resultaten vanuit verbonden partijen voor de uitvoering van taken voor de WMO
en Participatiewet. In totaal zit op deze onderdelen een voordeel van circa
€ 4,7 miljoen in deze jaarrekening. Hierbij merken wij op dat deze positieve
resultaten zijn voorafgegaan door een grotere negatieve bijstelling ad € 8,5 miljoen
bij de Burap 2017. De druk op deze budgetten voor het sociaal domein blijft met
andere woorden groot.
Het weerstandsvermogen is een belangrijke indicator voor de gemeentelijke
financiële positie en wordt uitgedrukt in een weerstandsratio. Deze ratio komt
eind 2017 uit op een stand van 2,4. Dat is hoger dan de met de raad afgesproken
normratio van 1,0. Hierbij geldt de nuancering dat de algemene reserve Stad een
stand weergeeft ultimo 2017, terwijl er in de jaren 2018 t/m 2020 nog voor ruim
€ 12 miljoen onttrekkingen begroot staan (beleidswensen uit Kadernota 2017 en
2018 en Begroting 20181. Daarnaast wordt bij de besluitvorming rond de
Jaarstukken 2017 voorgesteld om een groot deel van het rekeningresultaat te
bestemmen in de nog te vormen bestemmingsreserve juridische risico's van C 10,2.
Na correctie van genoemde besluiten resteert in 2018 een weerstandsratio van 1,2.
Als laatste merken wij op dat de rapportage omtrent het weerstandsvermogen altijd
een momentopname is. Nieuwe projecten, economische ontwikkelingen en
investeringsbeslissingen kunnen het risicoprofiel beïnvloeden waardoor het
weerstandsvermogen aan tussentijdse fluctuaties onderhevig is.
In het rekeningresultaat zijn niet alle resultaten van verbonden partijen verwerkt.
Een aantal posten die op afrekenbasis met gemeenten worden verrekend zitten wel
in het resultaat. Positieve resultaten waar bestemming of resultaatbepaling nog
afhankelijk is van bestuurlijke besluitvorming bij deze verbonden partijen zijn niet
in het resultaat opgenomen. Daarnaast kunnen jaarrekeningcijfers van verbonden
partijen nog wijzigen omdat de jaarrekeningcontrole bij verbonden partijen nog
loopt. Dit betekent dat Dordrecht in 2017 naar huidig inzicht positieve resultaten
van de GRD (aandeel Dordrecht: € 1,6 miljoen) en DG8J (aandeel Dordrecht: € 0)
nog moet verwerken. Deze resultaten zullen wij na ontvangst van de definitieve
jaarrekeningcijfers van verbonden partijen in het boekjaar 2018 verwerken.
Resultaatbestemming
In 2015 en 2016 is een voorziening gevormd voor juridische risico’s. Zoals eerder
aangegeven valt een deel ad € 4,2 miljoen van deze voorziening in 2017 vrij. Deze
vrijval hangt samen met een gewijzigde interpretatie van de verslagleggingsregels
(BBV). Hierdoor mag een deel van de juridische risico's niet meer met een
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voorziening worden afgedekt. De onderliggende risico's zijn echter nog altijd
aanwezig. Deze risico's zijn in 2017 zelfs toegenomen. Wij stellen daarom voor om
een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2017 ad € 10,2 miljoen te storten
in een nog te vormen bestemmingsreserve juridische risico's.
Schuldquote
De houdbaarheid van de gemeentefmanciën op de langere termijn hangt naast
bovenstaande factoren ook af van de ruimte om de schuldverplichtingen in de vorm
van rente en aflossingen te betalen.
Dordrecht kent een relatief lage schuldenpositie. In 2017 is de schuldquote
toegenomen van 57% naar 59%. In de begroting werd nog uitgegaan van een
aanzienlijke stijging van de schuldquote. Deze stijging heeft zich niet voorgedaan
door het niet aantrekken van nieuwe leningen in verband met achterblijvende
bestedingen en investeringen.
Woonlasten
Op de ranglijst van de 36 grote gemeenten staat Dordrecht in 2017 net als in 2016
qua woonlasten op de 8e plek. We scoren daarmee nog steeds laag ten opzichte
van andere grote gemeenten. In de Drechtsteden zijn alleen de woonlasten in
Sliedrecht en Papendrecht lager.
1.2 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2017

Wij stellen u voor kennis te nemen van de rapportage Interbestuurlijk
Toezicht 2017 (bijlage 9 bijlagenboek Jaarstukken 2017).
Communicatie en inclusief beleid

We informeren met een persbericht, bericht in Gemeentenieuws en op de
gemeentelijke website.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Uiterlijk 15 juli aanstaande dienen de jaarstukken ingeleverd te zijn bij het Centraal
Bureau voor Statistiek (CBS) en de toezichthouder.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- rapport van bevindingen van de accountant (nazending);
- Jaarstukken 2017: hoofdboekwerk en bijlagenboek.
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