RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2017012565

AGENDANUMMER: 4
COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 8 juni 2017
Onderwerp:

Bijlage(n):

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente
Asten

1

Vergadering
van:
27 juni 2017

Agendanummer:

p.h.:

17.06.

JvB

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2016.
Programmaverslag
Het jaarverslag 2016 is gelijk aan de opzet van de begroting 2016 en bestaat uit:
• Programmaverantwoording
Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2016 genoemde
doelstellingen.
• Paragrafen
De paragrafen geven een "dwarsdoorsnede" van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald
perspectief.
• Financiële jaarrekening
De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële
positie.
• Begrippenlijst
Jaarrekening
In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2016. Tevens wordt een
toelichting gegeven op de balans.
In deze inleiding gaan we in op:
1. Realisatie doelstellingen 2016
2. Resultaat 2016
3. Overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming
4. Bestemming resultaat
5. Controleverklaring
6. Jaarverslag archief
1. Realisatie doelstellingen 2016
Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op
schema liggen.

Een greep uit de programma's:

2017012608*

1. Bestuur en Dienstverlening
• Er is continue verbetering van de klanttevredenheid op basis van de NPS-scores
zichtbaar. De verbetering van 5% per kwartaal is ruimschoots gehaald.
• De voorbereidingen zijn afgerond om in 2017 volledig digitaal te gaan volgens Overheid
Digitaal 2017, passend binnen onze visie op de toptakenwebsite.
• De gemeente Asten is ruimschoots op tijd voorbereid om aan te kunnen sluiten op het
landelijke systeem BRP. De landelijke planning hiervoor is vertraagd waardoor deze
aansluiting pas vanaf 2018 mogelijk wordt.
• Het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld.
• Per 1-11-2016 is de digitale e-mail gemeentepagina gestart.
• In 2016 zijn twee themabezoeken georganiseerd voor het college.
• Het plan van aanpak burgerparticipatie en burgerinitiatieven is vastgesteld.
• Er is gestart om de informatiehuishouding steeds meer te laten voldoen aan de
uitgangspunten die in het informatiebeleid en de visie daarop zijn vastgelegd.
• Er zijn al diverse acties ondernomen om de gebruikte software en systemen te laten
voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid.
• Het projectplan I&A is voor de jaren 2016-2017 inmiddels vastgesteld door de raad. De
meerjarenvisie is afhankelijk van de nog op te stellen toekomstvisie I&A.
• Per 01-01-2017 gaan we het sociale domein op een effectieve en efficiënte wijze
uitvoeren via de Uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en het Werkbedrijf Senzer.
• Voor zover getoetst zoals bij huishoudelijke hulp waren de klanten gemiddeld tevreden
over uitvoering van onze taken binnen het Sociaal Domein.
• Samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten waaronder Someren zijn
geïnventariseerd en voor Belastingen en I&A zijn concrete stappen gezet.
• De samenwerking met het MRE en de Veiligheidsregio is operationeel, dat wil zeggen de
afbouw van SRE naar MRE is afgerond en de toekomstvisie Brandweer is in uitvoering
gebracht.
• Er is nog geen duidelijkheid over de mogelijke en gewenste afbakening van taken binnen
ODZOB in relatie tot de mogelijke Peelsamenwerking of een deel van de Peel en in
relatie tot zelfstandige uitvoering van taken binnen Asten.
• We liggen op schema om eind 2017 de analoge informatie geordend en toegankelijk
gearchiveerd te hebben, maar er komen door het nog altijd analoog werken van
taakveld Vergunningen nog steeds nieuwe te archiveren stukken bij.
2. Sociaal Domein
• De daling van de kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen als gevolg van de
inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene
(lokale) voorzieningen is nog niet mogelijk gebleken.
• De totale kosten sociaal domein 2016 zijn niet binnen de door het Rijk beschikbaar
gestelde financiële kaders gebleven. Er is binnen de reserve sociaal domein ruimte om
dit tekort op te vangen. Voor 2017 en volgende jaren ligt er een aanvullende opgave
door voortdurende bezuinigingen van het Rijk.
• De burgers zijn tevreden over de wijze waarop zij ondersteund worden, blijkens de
uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek en het kwaliteitsonderzoek Huishoudelijke
Ondersteuning.
• De transformatie naar de nieuwe Peelsamenwerking is in zeer korte tijd en volgens plan
verlopen. In de begroting 2019 willen we de verdeelsleutel van de beheerskosten
aanpassen aan de lokale inbreng (aantallen aanvragen en beschikkingen).
• Uit de GGD monitor in 2016 blijkt een dalende trend van het aantal mensen dat de
gezondheid ervaart als 'gaat wel' tot 'slecht'.
• De acties 2016 uit het actieprogramma WMO 2015-2017, onderdeel lokaal
gezondheidsbeleid zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet.
• De speerpunten benoemd in uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid gemeente
Asten 2014-2017 voor de periode van 2016 zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet op 31
december 2016.
• Er is meer zelfsturing bij de opvoedondersteuners en er is geen wachtlijst.

2/8

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

De gemeente heeft geen nieuwe notitie VVE 2016-2019 opgesteld. Deze is niet
opgesteld omdat nog onduidelijk is hoe hoog de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid bedraagt vanaf 2018 voor de gemeente.
Het betrekken van ouders bij de VVE is in ontwikkeling. Ouders dienen nog actiever
betrokken te worden.
Er zijn grote stappen gezet naar een sluitende aanpak op huiselijk geweld en
kindermishandeling en er is een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale
veld.
Gemiddeld 45% van de in 2016 ingediende aanvragen levensonderhoud heeft niet tot
een PW-uitkering geleid (poortwachter). Streefpercentage was 40%.
Gemiddeld 36% van de uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd, stroomde uit naar
werk. Streefpercentage was 30%. Het percentage uitkeringsgerechtigden dat een reintegratietraject volgt is niet bekend.
De decentrale lesgroep van inburgeraars op locatie Asten/ Someren was volledig bezet.
Het Werkbedrijf Atlant-De Peel is formeel per 1 januari 2016 ingesteld. Vanaf 1 oktober
2016 is de uitvoeringsorganisatie Senzer daadwerkelijk operationeel.
In 2016 zijn er concreet geen mensen met een arbeidsbeperking geplaatst binnen de
eigen organisatie. Wel loopt er op dit moment een proefplaatsing en bij natuurlijk
verloop wordt voor de schoonmaakwerkzaamheden iemand vanuit de doelgroep ingezet.
Het aantal klanten collectieve ziektekostenverzekering 2016 lag beduidend hoger dan
begroot. Het aantal deelnemers bedroeg 434, waarvan 53 personen wel zijn aangesloten
maar geen aanvullend pakket hebben kunnen afsluiten wegens schulden. Begroot waren
335 deelnemers.
Een groot deel van alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
die actief kúnnen zijn, nemen deel aan een voor hen geschikt bevonden reintegratieactiviteit.
Voor 2016 waren er voldoende middelen om het project Basisvoorziening AstenSomeren in stand te houden. De verwachting is dat het project ook de komende jaren
betaalbaar blijft, mede gezien het terugverdieneffect dat we willen bereiken.
Niet alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die (nog)
niet actief kunnen zijn, nemen daadwerkelijk deel aan activiteiten anderszins in het
kader van de tegenprestatie. Het neemt meer tijd in beslag om iedereen te spreken
hierover en om samen een geschikte activiteit te vinden.
Astense Wsw geïndiceerden ("oude" Wsw-ers) die niet doorgeleid konden worden naar
een reguliere werkplek, konden binnen een beschermde werkomgeving blijven werken.
Niet alle vragen van burgers zijn naar de unit Zorg en Ondersteuning voor
maatwerkvoorzieningen (Z&O) geleid, maar vragen van burgers zijn zoveel mogelijk
lokaal, dicht bij de vrager, opgelost.
In het tweede halfjaar van 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een samenwerking
van 5 Peelgemeenten per 1 januari 2017, waarin lokaal opererende integrale
gebiedsteams zorgen voor een betere afstemming en integrale benadering van
multiprobleemsituaties.
We zijn tevreden omdat de uitvoeringsplannen per accommodatie/organisatie zijn
uitgevoerd op basis van de gestelde beleidsuitspraken. In 2018 is de financiële
taakstelling afgewikkeld.
Het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 is nog niet vastgesteld.
De schoolbesturen hebben uitstel gevraagd om een eigen visie te ontwikkelen. Eind 2016
ontstond er bestuurlijk commitment om te komen tot een Strategisch Huisvestingsplan,
welk plan naar verwachting in 2017 kan worden vastgesteld.
Met HCAS is in 2016 overeenstemming bereikt over de (financiële) voorwaarden voor de
privatisering van hun sportgebouw. De eigendomsoverdracht vindt begin 2017 plaats.
Het overleg met Klimop bevindt zich in een eindfase. Naar verwachting zal met Klimop in
2017 overeenstemming worden bereikt over de privatisering. Het is waarschijnlijk dat
nog aanvullende middelen nodig zijn.
Op lokaal niveau wordt effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale netwerk
en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen.
Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang en/of
vrouwenopvang zijn zo spoedig mogelijk (weer) in staat op eigen kracht of met beperkte
begeleiding zich te handhaven in de samenleving.

3/8

•
•

We hebben voorbereidingen getroffen om de beweging en de financiering van beschermd
wonen naar meer reguliere vormen van begeleiding in te zetten in overleg met de
centrumgemeente Helmond.
De nieuwe financieringsstructuur voor werkende ouders is niet ingevoerd per 1 januari
2017. Deze wordt ingevoerd door Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje per 1 augustus
2017.

3. Veilig en Schoon
• het college heeft op 4-4-2016 en op 5-10-2016 de edities van februari 2016 en
september 2016 van het uitvoeringsprogramma's Integrale Veiligheid Peelland 2016
vastgesteld.
• Alle actiepunten uit uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2016 zijn
gerealiseerd voor 31 december 2016 of lopen door in 2017 en zijn opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2017.
• Alle actiepunten uit Ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost waarbij
een rol voor de gemeente is weggelegd zijn op 31-12-2016 gerealiseerd.
• De doelstellingen uit het jaarplan Opleiden, trainen en oefenen 2016 zijn grotendeels
gerealiseerd. Dit jaarplan maakt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan Opleiden,
trainen en oefenen 2016-2019. Als gevolg van de inzet van de regionale
rampenbestrijdingsorganisatie tijdens de langdurige brand in de gemeente Someren zijn
een aantal geplande activiteiten geannuleerd of doorgeschoven naar 2017. De
leermomenten uit deze inzet kunnen in de toekomst ook terugkomen in regionale
planvorming.
• Een gedeelte van onze lokale processen heeft een taakgerichte oefening ondergaan. Veel
leermomenten zijn gehaald uit de aanpak van het incident 'Hagelstorm', waarbij een
gedeelte van de lokale rampenbestrijdings-organisatie is ingezet. Verder is getracht voor
elke medewerker met een functie in de regionale rampenbestrijding een oefen- en/of
trainingsmoment in te lassen, op deze manier wordt de vervaardigde vakbekwaamheid
in stand gehouden.
• De handhaving verliep, ondanks de hagelstorm, grotendeels volgens planning, die was
vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016.
• Er was voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben met
veiligheid en volksgezondheid, zoals de inzet van het team Handhaving na de hagel- en
stormschade.
• De update van het hondenbeleid en -voorzieningen is niet uitgevoerd.
• Alle bomen binnen de kommen en langs de belangrijkste doorgaande wegen in het
buitengebied zijn minimaal 1x gecontroleerd en de hieruit voortkomende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarmee zijn deze bomen aantoonbaar veilig.
• Het proces voor uitvoering van de Wet Natuurbescherming (en daaruit voortvloeiende
provinciale regelgeving) is niet in kaart gebracht.
• De rioolgemalen Stikker, Laagveld en Oliemolen zijn technisch weer in orde.
• Het rioolgemaal Boskoop is komen te vervallen, waardoor het stelsel minder
storingsgevoelig is en op de langere termijn kostenbesparend.
• De extra overstorten zorgen ervoor dat de kans op wateroverlast in de Appelbuurt en op
bedrijventerrein Nobis is afgenomen.
• Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat, Langstraat en Koningsplein meer dan 80% van
de pandeigenaren heeft meegewerkt met het afkoppelen van regenwater. Door de
vergroting van het gemengde riool is de kans op wateroverlast dan wel water op straat
in het centrumgebied van Asten afgenomen.
• ODZOB, de kwaliteitsslag die beoogd was, is niet gerealiseerd, wel is er een basis gelegd
in de relatie met de omgevingsdienst, dat vertrouwen geeft voor het succesvol
doortrekken van dit traject in 2017.
• Door het beperkte contact met de ODZOB zijn hier geen afspraken over gemaakt, wel is
er sterk gewerkt aan de relatie met de ODZOB, welke nu als goede basis voor 2017
wordt gezien.

4/8

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
• Omdat het GVVP eind 2016 door de raad is vastgesteld komen de
uitvoeringsmaatregelen pas vanaf 2017 aan bod. Voor de overige items zijn we
tevreden, de regiogemeenten hebben allen ingestemd met het bereikbaarheidsakkoord
en de MER- procedure rondom de N279 is gestart.
• De Wolfsberg-Emmastraat is wat naar achteren geschoven maar dit levert geen
problemen op, de overige projecten liggen op schema.
• Het onderhoud aan de brug over de Astense Aa is uitgevoerd maar de inspecties van alle
overige kunstwerken hebben nog niet plaatsgevonden.
• Bestemmingsplan buitengebied (digitaal): vaststelling in 2016 is niet gehaald vanwege
de relatie Geurverordening-plan MER. De vaststelling van het bestemmingsplan is thans
voorzien in april 2017.
• Ontwikkeling veegplannen: vaststelling veegplan 3 (veegplan 2016-2) in kwartaal 32016 is niet gehaald en is thans voorzien in kwartaal 1 2017. Opstarten veegplan 4
(veegplan 2017-1) in kwartaal 3-2016 is verwezenlijkt. Evaluatie systematiek
veegplannen heeft plaatsgevonden in 2016.
• In Ommel (10 woningen) en Heusden (22 woningen) is in ruime mate voldaan aan de
taakstelling. In de kern Asten is slechts een kwart van de beoogde bouwopgave
gerealiseerd.
• De afspraken met Wocom zijn geactualiseerd; de afspraken met Bergopwaarts worden in
het eerste kwartaal van 2017 vastgelegd.
• In het 4e kwartaal 2016 is het Peelnetwerk beëindigd. Er zijn nieuwe agenda's/visies
voor taakvelden Economie en Ruimte voor de Peelgemeenten in voorbereiding, maar de
organisatorische inbedding om de uitvoering daarvan ter hand te nemen, is nog niet
gereed.
• Er is in 2016 een bestek opgesteld voor de inrichting van het traject 'Mussenbaan' dat
deel uitmaakt van de recreatieve fietsroute Rondje Peel.
• In 2016 is een Geurgebiedsvisie en Geurverordening met aangescherpte normen
vastgesteld die moet leiden tot een zorgvuldige veehouderij met aandacht voor
evenwicht in gezonde leefomgeving en landbouw.
• Er is in 2016 middels een gezamenlijke (Peel) Stip aan de Horizon, de Economische
Agenda en Bidbook De Peel een aanzet gegeven om te komen tot een solide
gemeentelijke peelsamenwerking in de vrijetijdssector, met de aanhaking van andere
(markt)partijen.
• Het bestemmingsplan Prinsenmeer is in 2016 niet vastgesteld door de gemeenteraad.
Wel heeft Oostappen Groep een formele aanvraag voor een Omgevingsvergunning
ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten (beoordeling volgt eerste kwartaal
2017).
• Er zijn in 2016 echter geen nieuwe subsidieovereenkomsten afgesloten met VVV Asten
en Klok & Peel Museum Asten omdat (gemeentebreed) is besloten om 2017 als een
'overgangsjaar' te betitelen. Hierdoor zullen pas in 2017 nieuwe overeenkomsten worden
afgesloten.
• Als gevolg van het feit dat in 2016 is besloten om 2017 (gemeentebreed) als 'tussenjaar'
voor subsidieverlening te bestempelen, is er geen nieuwe overeenkomst afgesloten met
Centrummanagement Asten t.b.v. de subsidieperiode 2017 - 2020.
• De beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Florapark hebben geleid tot
vertraging. Uitspraak wordt eerste kwartaal 2017 verwacht.
• We zijn deels tevreden over het NIMBY-project Kanaalweg.
• We zijn tevreden over de EZ-samenwerking in De Peel en vooral ook over het feit dat er
wordt gewerkt aan een brede basis voor samenwerking (gemeenten, waterschap,
bedrijfsleven, onderwijs en aanverwante organisaties).
5. Financiën
• De financiële consequenties van de ontvangen circulaires zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting 2016-2019. Deze stand van zaken is ook verwerkt in de
jaarrekening 2016.
• Op 3 november 2015 heeft de raad een sluitende begroting 2016 vastgesteld en zijn de
wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 20162019.
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2. Resultaat 2016
Het resultaat 2016 bedraagt € 1.206.935,=.
De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.
De afwijkingen die als structureel voordeel kunnen worden bestempeld, worden meegenomen bij
de Voorjaarsnota 2017.
Resultaat
Burgerzaken
Onderwijs
Bijstand voor zelfstandigen
Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
Planschade BMV Heusden
Openbaar groen
Houtopbrengst bossen
Regionale uitvoeringsdienst en liquidatie SRE
Leges omgevingsvergunningen
Nadeel apparaatskosten grondbedrijf
Toeristenbelasting
Algemene uitkering
Post onvoorzien/tussentijds resultaat
Onderuitputting kapitaallasten
Apparaatskosten
Diverse overige verschillen
Resultaat

36.395 voordeel
41.752 voordeel
135.201 voordeel
-30.556 nadeel
88.324 voordeel
66.165 voordeel
86.912 voordeel
186.000 voordeel
-123.679 nadeel
-125.821 nadeel
-30.424 nadeel
339.413 voordeel
369.835 voordeel
-50.000 nadeel
174.095 voordeel
43.323 voordeel
1.206.935 voordeel

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de
financiële jaarrekening van het jaarverslag.
3. Overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming
In 2016 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is
aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat.
Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het
mogelijk om het restant budget van 2016 over te hevelen naar 2017 of om een gedeelte van het
resultaat te bestemmen voor nieuwe risico’s.
•

Opleidingskosten MT-Teamleiders
Vanwege de vertraging van de uitvoering van het management development programma
(management en teamleiders) is het noodzakelijk om € 42.500,= van het restant budget over
te hevelen naar 2017.

•

Opknappen Moussaultpark
Voor het opknappen van enkele groenvakken in het Moussaultpark was in 2016 € 15.000,=
beschikbaar. Uitvoering is verschoven naar 2017 daarom is het nodig het budget over te
hevelen naar 2017.

•

Notitie Integratie van statushouders in Asten en de arbeidsmarktregio Helmond-Peel
Budget over te hevelen van € 28.303,= voor de uitvoering van het project “Stip aan de
horizon” en participatieverklaringstraject.

•

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Het voordeel Bbz in 2016 is € 135.201,= voorgesteld wordt om dit voordeel over te hevelen
naar 2017 door het te storten in de reserve sociaal domein. Het budget is voor de
programmakosten voor Jeugdhulp en voor extra kosten voor het inpassen van jeugd- en
gezinswerkers in de lokale gebiedsteams.
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•

Incidentele opstartkosten Peelgemeenten
Voor incidentele opstartkosten Peelgemeenten is in het bedrijfsplan een budget van
€ 1.000.000,= opgenomen. De werkelijke kosten komen echter uit op € 2.850.000,=. Voor
Asten betekent dit een extra bijdrage in 2017 van € 257.900,=.

Resultaat
Resultaat
Overheveling budgetten en winstbestemming
- Opleidingskosten Management en Teamleiders
- Opknappen Moussaultpark
- Notitie Integratie van statushouders
- Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
- Incidentele opstartkosten Peelgemeenten
Resultaat na overheveling winstbestemming

1.206.935

-42.500
-15.000
-28.303
-135.201
-257.900
€ 728.031

4. Bestemming resultaat
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige
bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na
toevoeging van het resultaat 2016 als volgt uit:

Reserve eenmalige bestedingen
Stand 31-12-2016
Resultaat 2016
Stand inclusief resultaat 2016

6.345.524
728.031
€ 7.073.555

De reserve eenmalige bestedingen is hoger dan vermeld bij de begroting 2016. Dit komt
voornamelijk doordat de investeringen die gepland stonden t/m 2016 getemporiseerd zijn.
5. Controleverklaring
Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door
Baker Tilly Berk. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.
6. 6. Jaarverslag archief
In de archiefverordening is opgenomen dat er 1 keer per 2 jaar een jaarverslag archief wordt
uitgebracht. Aangezien dit niet gebeurd is in 2015, wordt in 2016 het jaarverslag archief
2015/2016 uitgebracht.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Hierbij treft u aan:
Jaarverslag 2016 (2017001977)
Jaarrekening 2016 (2017012577)
Controleverklaring accountant (2017012623)
Jaarverslag archief 2015/2016 (2017012601)
Ter inzage:
Accountantsverslag Baker Tilly Berk (2017012622)
Gewaarmerkte jaarrekening (opvragen bij Taakveld Financiële administratie)
j.peerlings@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten

27 juni 2017

Agendanummer:

17.06.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017
met zaaknummer 2017012565 ;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 8 juni 2017;

besluit:
-

de jaarrekening 2016 vast te stellen;
het jaarverslag 2016 vast te stellen;
in te stemmen met overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming;
in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties;
de begroting 2017 te wijzigen conform advies;
het jaarverslag archief 2015/2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

