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Raadsvoorstel (17R.00262) jaarverslag en jaarrekening (jaarstukken) 
2016 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten: 
 

1) Het voorlopig jaarverslag en jaarrekening (excl. Programma 3, sociaal domein) vast te stellen 
2) Het netto saldo vooralsnog als volgt te bestemmen: 

 € 625.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Hiervoor komen aparte 
raadsvoorstellen voor besteding op het terrein van volkshuisvesting (€ 425.000, 
15R.00794) en sport (€ 200.000, 09R.00033) 

 € 1.438.121 toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve "investeringsfonds grote 

 infrastructurele projecten 
3) een bedrag van € 3.183.792 vanuit het Fonds Infrastructurele Werken (FIW) ten gunste van 

de exploitatie te brengen; 
4) een bedrag van € 230.731 te storten in de reserve Schilderskwartier ten behoeve van 

herontwikkeling van PIUS X e.o.; 
5) vanuit de exploitatie grondbedrijf een 'winstneming' te doen van € 624.790 ten gunste van de 

algemene reserve Grondbedrijf; 
6) een bedrag van € 624.790 vanuit de reserve grondbedrijf te storten in het FIW. 
7) de definitieve jaarstukken (inclusief Programma 3 en de stukken van de accountant) te 

behandelen en vast te stellen in juni. 
 
Voor de behandeling is het gehele college uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
Overzicht planning & control stukken 
 

 
2012 

 
Jaarverslag en jaarrekening 2011 
Eerste bestuursrapportage 2012 
Juni-overleg 2013-2016 
Programmabegroting 2013-2016  
Tweede bestuursrapportage 2012 
 

 
raadsvoorstel | jaarrekening + verslag 
besluit 
raadsvoorstel 
raadsvoorstel | begroting | besluit 
raadsvoorstel | rapportage | besluit 

 
2013 

 
Jaarverslag en jaarrekening 2012  
Eerste bestuursrapportage 2013  
Juni-overleg 2014-2017 
Programmabegroting 2014-2017 
Tweede bestuursrapportage 2013  
 

 
raadsvoorstel | jaarrekening + verslag | besluit 
raadsvoorstel | rapportage | besluit 
raadsvoorstel | fin. overzicht | uitgangspunten | besluit 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 

 
2014 

 
Jaarverslag en jaarrekening 2013  
Bestuursrapportage 2014 
Programmabegroting 2015-2018 
 

 
raadsvoorstel | jaarrekening | jaarverslag | besluit 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 

 
2015 
 

 
Jaarverslag en jaarrekening 2014 
Juni-overleg 2016-2019 
Bestuursrapportage 2015 

 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 

 

Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/16-mei/20:00/raadsvoorstel-17r-00262-jaarverslag-en-jaarrekening-gemeente-woerden-2016-excl-programma-3-sociaal-domein.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/15r-00794-rib-afspraken-groenwest-over-afbouw-koopgarantregeling-sociale-koopwoningen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/31-mei/20:00/Raadsvoorstel-12R.00150-inzake-Jaarverslag-jaarrekening-2011/10-12r-00150-rv-jaarverslag-jaarrekening-gem-woerden-2011.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/31-mei/20:00/Raadsvoorstel-12R.00150-inzake-Jaarverslag-jaarrekening-2011/10-1-12i-01027-bijlage-jaarverslag-jaarrekening-gem-woerden-2011.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/28-juni/20:00/Hamerstukken/7-h-7-12r-00201-rv-eerste-bestuursrapportage-2012.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/28-juni/20:00/Raadsvoorstel-12R.00174-inzake-Begroting-2013-2016-juni-overleg/12-12r-00174-rv-begroting-2013-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/1-november/15:00/Raadsvoorstel-12r.00344-inzake-begroting-2013-en-verder/12r-00344-rv-inzake-programmabegroting-2013-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/1-november/15:00/Raadsvoorstel-12r.00344-inzake-begroting-2013-en-verder/programmabegroting-20131.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/1-november/15:00/Raadsvoorstel-12r.00344-inzake-begroting-2013-en-verder/121101-rb-12r-00438-begroting-2013-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2012/12-december/20:00/Rv-12R.00443-inzake-Bestuursrapportage-najaar-2012/12r-00443-rv-2e-bestuursrapportage-najaar-2012-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2012/12-december/20:00/Rv-12R.00443-inzake-Bestuursrapportage-najaar-2012/12i-04122-bijlage-1-rv-2e-bestuursrapportage-najaar-2012-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2012/19-december/20:00/Raadsvoorstel-12R.00443-inzake-Bestuursrapportage-najaar-2012/121219-rb-12r-00503-bestuursrapportage-najaar-2012.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/30-mei/20:00/Raadsvoorstel-13R.00119-inzake-Jaarverslag---jaarrekening-2012/a-13r-00119-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2012.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/30-mei/20:00/Raadsvoorstel-13R.00119-inzake-Jaarverslag---jaarrekening-2012/b-13i-01442-bijlage-1-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2012.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/30-mei/20:00/Raadsvoorstel-13R.00119-inzake-Jaarverslag---jaarrekening-2012/130530-rb-13r-00197-jaarverslag-jaarrekening-2012-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/27-juni/20:00/Raadsvoorstel-13R-00188-inzake-Eerste-bestuursrapportage-2013/a-13r-00188-aangepast-rv-eerste-bestuursrapportage-2013.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/27-juni/20:00/Raadsvoorstel-13R-00188-inzake-Eerste-bestuursrapportage-2013/130627-rb-13r-00255-eerste-bestuursrapportage-2013.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/27-juni/20:00/Raadsvoorstel-13R-00188-inzake-Eerste-bestuursrapportage-2013/130627-rb-13r-00255-eerste-bestuursrapportage-2013.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/27-juni/20:00/Raadsvoorstel-13R-00178-inzake-Juni-overleg/a-rv-13r-00178-inzake-juni-overleg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/27-juni/20:00/Raadsvoorstel-13R-00178-inzake-Juni-overleg/b-bijlage-1-bij-raadsvoorstel-juni-overleg-2013-13i-02095.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/27-juni/20:00/Raadsvoorstel-13R-00178-inzake-Juni-overleg/c-bijlage-2-bij-raadsvoorstel-juni-overleg-2013-uitgangspunten-2014-13i-02096.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/27-juni/20:00/Raadsvoorstel-13R-00178-inzake-Juni-overleg/130627-rb-13r-00256-juni-overleg-2013.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-oktober/15:00/Raadsvoorstel-13R-00315-inzake-Begroting-2014/f-13r-00315-rv-begroting-2014-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/31-oktober/15:00/Raadsvoorstel-13R-00315-inzake-Begroting-2014/131031-rb-13r-00406-begroting-2014.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/18-december/19:00/Raadsvoorstel-13R-00413-inzake-Tweede-bestuursrapportage-2013/13r-00413-rv-tweede-bestuursrapportage-2013-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/18-december/19:00/Raadsvoorstel-13R-00413-inzake-Tweede-bestuursrapportage-2013/131218-rb-13r-00453-vaststellen-tweede-bestuursrapportage-2013.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/26-juni/20:00/Raadsvoorstel-14R-00154-inzake-jaarverslag-en-jaarrekening-2013/a-14r-00154-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2013-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/26-juni/20:00/Raadsvoorstel-14R-00154-inzake-jaarverslag-en-jaarrekening-2013/c-14i-02385-bijlage-2-rv-jaarrekening-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/26-juni/20:00/Raadsvoorstel-14R-00154-inzake-jaarverslag-en-jaarrekening-2013/b-14i-02387-bijlage-1-rv-jaarverslag-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/26-juni/20:00/Raadsvoorstel-14R-00154-inzake-jaarverslag-en-jaarrekening-2013/140626-rb-14r-00216-jaarverslag-en-jaarrekening-2013-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/25-september/20:00/Raadsvoorstel-14R-00374-inzake-bestuursrapportage-2014/14r-00374-rv-bestuursrapportage-2014-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/25-september/20:00/Raadsvoorstel-14R-00374-inzake-bestuursrapportage-2014/140925-rb-14r-00434-bestuursrapportage-2014.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-oktober/17:00/Raadsvoorstel-14R-00381-inzake-programmabegroting-2015-2018/14r-00381-rv-programmabegroting-2015-2018-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-oktober/17:00/Raadsvoorstel-14R-00381-inzake-programmabegroting-2015-2018/141030-rb-14r-00498-programmabegroting-2015-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/20-mei/20:00/Rv-15R-00229-inzake-Jaarverslag-en-jaarrekening-gemeente-Woerden-2014/15r-00229-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-gemeente-woerden-2014-merged-gewijzigde-versie-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/25-juni/20:00/Hamerstukken-besluiten-zonder-debat/150625-rb-15r-00232-jaarverslag-en-jaarrekening-2014-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/17-juni/20:00/Rv-15R-00284-inzake-juni-overleg-voorbereiding-begroting-2016/a-15r-00284-rv-juni-overleg-voorbereiding-begroting-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/2-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00284-inzake-juni-overleg-voorbereiding-begroting-2016/150702-rb-15r-00380-juni-overleg-voorbereiding-begroting-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2015/9-september/20:00/Rv-Bestuursrapportage-2015/15r-00518-rv-bestuursrapportage-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/28-september/20:00/Raadsvoorstel-15R-00518-inzake-Bestuursrapportage-2015/150928-rb-15r-00523-bestuursrapportage-2015.pdf
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Programmabegroting 2016-2019 
 

raadsvoorstel | besluit 

 
2016 

 
Maart-RIB 2016 
Jaarverslag en jaarrekening 2015  
Aangepaste jaarrekening 2015 
Juni-overleg 2017-2020 
Bestuursrapportage 2016 
Programmabegroting 2017-2020 
 

 
raadsinformatiebrief | moties 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 
raadsvoorstel | besluit 
 

 
2017 

 
Maart-RIB 2017 
 

 
raadsinformatiebrief | moties 

 

Recente besluitvorming 
 

7 juni 2016 
auditcommissie 

Jaarverslag en jaarrekening 2015 
Conclusies/afspraken 

 De voorzitter concludeert dat de kans nihil is dat de raad in de juni-cyclus een 
besluit kan nemen over een door de accountant gecontroleerde jaarrekening. 
De raad zou in juni de jaarrekening zonder accountantsverklaring kunnen 
vaststellen, zodat de rekening tijdig bij de provincie is. De wethouder wordt 
verzocht vóór 23 juni in beeld te brengen welke risico’s er zijn en wat de 
processtappen zijn voor het vervolg, indien de raad de jaarrekening zou 
vaststellen zonder verklaring. De bespreking van het rapport van bevindingen, 
inclusief de bestuurlijke reactie, kan dan plaatsvinden in de auditcommissie en 
de raad in september. 

 De afspraak wordt gemaakt dat indien er majeure afwijkingen of 
bijzonderheden worden geconstateerd door de accountant, de 
auditcommissie daar direct over geïnformeerd wordt.  

 De commissie kan later dit jaar een memo bespreken over budgetdiscipline en 
wenselijke aanpassingen van de notitie Financial Governance. 

 Het raadsbesluit over de jaarrekening op het punt van de toevoeging van het 
resultaat aan een reserve wordt geamendeerd indien de fracties daar 
aanleiding toe zien. De wethouder biedt ambtelijke ondersteuning aan bij de 
formulering van het amendement. 

 De volgende jaarrekening bevat een compleet beeld met behaalde 
doelstellingen, conform jaarrekening 2014. 

 

23 juni 2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (16R.00259) inzake Jaarverslag en jaarrekening 2015 
De raad aanvaardt unaniem het amendement inzake toerekening overschot 
jaarrekening en stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2015 vast.  
 
Raad en college spreken af dat in een vergadering van de Auditcommissie de 
verslagleggingssystematiek m.b.t. het jaarverslag en de jaarrekening verder wordt 
besproken.  
 

29 september 
2016 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (16R.00574) vaststellen (nieuwe) jaarrekening 2015 inclusief 
erratum 
 

23 februari 2017 
raadsvergadering 

Bestuursakkoord 2017 gemeente Woerden 
Met betrekking tot het onderzoek Westelijke Randweg: 
“Vooruitlopend daarop wordt in de vorm van een reserve in de begroting een 
investeringsfonds grote infrastructurele projecten gevormd. Dit fonds wordt voor 
het eerst gevoed uit het overschot op de jaarrekening 2016; bij de begroting voor 
2018 kunnen hiervoor aanvullende voorstellen worden gedaan.” 
 

 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Raadsvoorstel-15R-00575-inzake-Programmabegroting-2016-2016/15r-00575-rv-inzake-programmabegroting-2016-2019-merged-5.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Raadsvoorstel-15R-00575-inzake-Programmabegroting-2016-2019/151029-rb-15r-00589-begroting-2016-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/12-april/20:00/Rib-16r-00110-Maart-brief/rib-16r-00110-maart-brief-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Moties-maart-rib-aanloop-juni-overleg
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/14-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00259-jaarrekening-2015/16r-00259-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2015-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00259-inzake-Jaarverslag-en-jaarrekening-2015/160623-rb-16r-00261-jaarverslag-en-jaarrekening-2015-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00574-aangepast-rv-vaststellen-nieuwe-jaarrekening-2015-inclusief-erratum-controleverklaring-accountantsverslag-en-bestuurlijke-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/29-september/20:00/Hamerstukken-besluiten-zonder-debat/160929-rb-16r-00575-vaststellen-nieuwe-jaarrekening-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/14-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00284-Juni-overleg/16r-00284-rv-juni-overleg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00284-inzake-Juni-overleg/160623-rb-16r-00303-juni-overleg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/29-september/20:00/Raadsvoorstel-16R-00524-inzake-Bestuursrapportage-2016/16r-00524-rv-bestuursrapportage-2016-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/29-september/20:00/Raadsvoorstel-16R-00524-inzake-Bestuursrapportage-2016/160929-rb-16r-00533-bestuursrapportage-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Raadsvoorstel-16R-00581-inzake-Programmabegroting-2017-2020/16r-00581-aangepast-rv-begroting-2017-2020-versie-26-oktober-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Raadsvoorstel-16R-00581-inzake-Programmabegroting-2017-2020/161027-rb-16r-00597-begroting-2017-2020-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/14-maart/20:00/17r-00133-maart-rib-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/Maart-rib-moties
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Auditcommissie/2016/07-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00259-inzake-Jaarverslag-en-jaarrekening-2015/160623-rb-16r-00261-jaarverslag-en-jaarrekening-2015-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2016/14-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00259-jaarrekening-2015/16r-00259-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2015-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00259-inzake-Jaarverslag-en-jaarrekening-2015/amendement-toerekening-positieve-resultaat-jaarrekening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/29-september/20:00/Hamerstukken-besluiten-zonder-debat
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00574-aangepast-rv-vaststellen-nieuwe-jaarrekening-2015-inclusief-erratum-controleverklaring-accountantsverslag-en-bestuurlijke-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/Bestuursakkoord-2017-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/bestuursakkoord-2017-gemeente-woerden.pdf
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3. Vervolgprocedure 
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 24 mei 2017. Zie 
ook hieronder. 
 
De raadsbehandeling van de definitieve jaarverslag en jaarrekening (incl. controleverklaring) is 
beoogd voor de raadsvergadering van 22 juni, na behandeling in de auditcommissie op 21 juni. 
 

4. Bijzonderheden 
De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over het voorlopig jaarverslag en jaarrekening 2016 
en het saldo van de jaarrekening vooralsnog op een bepaalde wijze te bestemmen. Dat voorbehoud 
geldt niet voor de beslispunten 3 t/m 6. Dat leidt tot de situatie dat de raad mutaties gaat vaststellen 
op basis van een voorlopige (incomplete) jaarrekening. De vraag kan gesteld worden of het 
vaststellen door de raad van een voorlopige jaarrekening, jaarverslag en resultaatbestemming van 
toegevoegde waarde is met inachtneming van vaststelling van de definitieve stukken in juni.  

 


