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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.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00
De commissie bespreekt de jaarstukken 2017 en de kaderbrief 2019 gezamenlijk.
Fracties stellen vragen, benoemen zorgen en aandachtspunten en kondigen
kaderbriefmoties aan. Uit de bespreking volgt onder andere:
- toezegging wethouder Van der Linden over het per mail nagezonden ondertekende
accountantsverslag. Waarom was dit laat? Lopen we risico's op verlate aanpassingen of
niet-vaststelling?
- toezegging wethouder Heijkoop over afschaffing van de eigen Wmo-bijdrage: wat zijn
hiervan de gevolgen, voor cliënten en (financieel) voor de gemeente?
Aangekondigde moties dienen hun moties in bij bespreking van de kaderbrief in de raad
op 19 juni. Fracties geven niet aan nog behoefte te hebben aan aparte bespreking van de
jaarstukken in de raad.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 12 juni 2018 20:00
De commissie bespreekt diverse aandachtspunten ten aanzien van de Jaarstukken en
Kaderbrief. De VVD kondigt een motie aan over evenementen en horeca, GroenLinks
kondigt een motie aan over participatie/burgerinitiatieven. Bij de bespreking in de
gemeenteraad (Kaderbrief) zullen de partijen hun moties indienen.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 juni 2018 20:00
De commissie adviseert de jaarstukken 2017 als hamerstuk te agenderen voor de
eerstvolgende raadsvergadering.

In vergadering
Besluit

Auditcommissie - woensdag 30 mei 2018 20:00
Wordt in samenhang met agendapunt 5 besproken. De Jaarrekening wordt doorgeleid
voor bespreking in de adviescommissies op 12 juni.

