
 

 

Raadsinformatie 
 

Onderwerp 

Vaststelling Jaarverslag en Jaarrekening  2016 

 

Bestuurlijk 

Behandelvoorstel: 

(2017/155018) 

 

Behandelvoorstel voor commissie en raad 

B&W stuurt het voorstel naar de commissies Bestuur, Beheer, 

Ontwikkeling, Samenleving 

  

Bespreken in de commissies. 

 

 t.a.v. het concept- raadsbesluit:  

De raad besluit:   

1. Vast te stellen de Jaarrekening 2016 en : 

- de lasten te bepalen op € 547.375.000 (exploitatie € 513.349.000 

en reserves € 34.025.000); 

- de baten te bepalen op € 554.983.000 (exploitatie € 526.976.000 

en reserves  € 28.007.000). 

2. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2016 die passen binnen het 

bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn 

gerapporteerd, alsnog te autoriseren. Een specificatie van deze lasten 

(categorie 3), is opgenomen in hoofdstuk 4.7 Begrotingscriteria 

rechtmatigheid. 

3. In te stemmen met de in hoofdstuk 4.7 van het jaarverslag opgenomen 

bijlage Single information/Single audit (SiSa) en de toelichting daarop. 

De SiSa-bijlage wordt na vaststelling van het jaarverslag door de raad 

aangeboden aan de staatssecretaris van BZK. 

4. Vast te stellen het Jaarverslag 2016. 

 

 

 

Afdeling: 

CS/CC 

Auteur: 

Kluwen, N.B. 

Email: 

nbkluwen@haarlem.nl 

Telefoonnr:  

023-5113049 

 

Bestuurlijke context  

Op grond van artikel 198 Gemeentewet (GemW) stelt de raad jaarrekening 

vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening en het 

jaarverslag betreft 

artikel 198 GemW alle baten en lasten van de gemeente.  

 

 

Portefeuillehouder:  

Spijk, J.K.N. van 
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Collegebesluit 

Het college stelt de raad voor:   

1. Vast te stellen de Jaarrekening 2016 en : 

- de lasten te bepalen op € 547.375.000 (exploitatie € 513.349.000 

en reserves € 34.025.000); 

- de baten te bepalen op € 554.983.000 (exploitatie € 526.976.000 

en reserves  € 28.007.000). 

2. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2016 die passen binnen het 

bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn 

gerapporteerd, alsnog te autoriseren. Een specificatie van deze lasten 

(categorie 3), is opgenomen in hoofdstuk 4.7 Begrotingscriteria 

rechtmatigheid. 

3. In te stemmen met de in hoofdstuk 4.7 van het jaarverslag opgenomen 

bijlage Single information/Single audit (SiSa) en de toelichting daarop. 

De SiSa-bijlage wordt na vaststelling van het jaarverslag door de raad 

aangeboden aan de staatssecretaris van BZK. 

4. Vast te stellen het Jaarverslag 2016. 

Besluitpunt college: 

5. Vaststellen van de in bijlage 2 opgenomen risico's 

 

 

Vergadering: 

Vergadering BenW d.d. 

4-4-2017 

 

 


