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Voorstel:
1.  De jaarrekening 2014 vast te stellen.
2.  Het rekeningresultaat 2014 van € 1.438.606 als volgt te bestemmen:

a. Een totaal bedrag van € 706.000 uit het rekeningresultaat opnieuw te ramen op de
    desbetreffende producten in 2015;
b. Een bedrag van € 732.606 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.

3. De algemene reserve grondbedrijf aan te vullen met € 979.069 en dit ten laste te brengen van 
    de algemene reserve vrij besteedbaar.



Inleiding: 
Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college van Burgemeester en Wethouders 
verantwoording af aan de raad over het jaar 2014 gevoerde bestuur, onder overlegging van de 
jaarrekening en het jaarverslag 2014. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in 
de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de wijze waarop is getracht de beoogde 
maatschappelijke effecten te realiseren.

Op dit moment is de accountantscontrole bijna afgerond. De definitieve jaarstukken kunnen nog 
worden aangepast, wanneer op grond van de accountantscontrole hier aanleiding voor bestaat.
 
Argumenten:
De jaarrekening 2014 dient voor 15 juli 2015 te worden vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten van 
de provincie Overijssel te worden aangeboden.

Financiële dekking:
De jaarrekening 2014 sluit met een postief resultaat van € 1.438.606. In grote lijnen heeft dit twee 
oorzaken. Ten eerste is er een eenmalig voordeel van de provincie € 695.000 voor binnenstedelijke 
vernieuwing. Ten tweede zijn er verschillende budgetten in 2014 nog niet uitgegeven, waarvoor het 
doel al wel vaststaat, maar de afronding in 2015 is voorzien. Dit betreft € 706.000 en wordt nader 
toegelicht in paragraaf 1.4 van de jaarrekening.

Daarnaast wordt voorgesteld de algemene reserve grondbedrijf aan te vullen met € 979.069 en dit ten 
laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar. In paragraaf 3.3 Grondbeleid wordt dit 
nader toegelicht.

Communicatie:
Door het uitgeven van een persbericht wordt het resultaat over het jaar 2014 openbaar gemaakt. Dit 
vindt plaats na afronding van de controle door de accountant en de ontvangst van het 
accountantsrapport 2014.

Vervolg:
Afronding van de accountantscontrole door PWC staat gepland op 2 juni. Het accountantsrapport is 
op deze datum definitief en wordt verstrekt aan de gemeenteraad.

Bijlagen:
- Jaarverslag en jaarrekening 2014
- Accountantsrapport 2014 (nazending uiterlijk 2 juni 2015)

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2015, nummer 346;

gelet op artikel 8 van de Financiële verordening Gemeente Dalfsen;

b e s l u i t :

1.  De jaarrekening 2014 vast te stellen.
2.  Het rekeningresultaat 2014 van € 1.438.606 als volgt te bestemmen:

a. Een totaal bedrag van € 706.000 uit het rekeningresultaat opnieuw te ramen op de
    desbetreffende producten in 2015;
b. Een bedrag van € 732.606 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar.

3. De algemene reserve grondbedrijf aan te vullen met € 979.069 en dit ten laste te brengen van 
    de algemene reserve vrij besteedbaar.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 15 juni 2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


