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Onderwerp: Jaarrekening 2021 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 17 juni 2022 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 198 
 

b e s l u i t: 
 
1. Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2021 met een positief resultaat van € 5.054.871 vast te 
stellen; onder voorbehoud van ontvangst van een goedkeurende accountantsverklaring dan wel een 
accountantsverklaring met een beperking. Zodra een dergelijke verklaring is ontvangen worden het 
Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van de gemeente Woerden derhalve geacht conform te 
zijn vastgesteld.  
2a. Een bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen in te stellen  
2b. Van het positieve resultaat een bedrag van € 1.426.000 via budgetoverheveling van 2021 naar 
2022 over te hevelen en dit bedrag te storten in de bestemmingsreserve 'Budgetoverhevelingen';  
2c. Een begrotingswijziging in 2022 uit te voeren, waarbij de exploitatielasten in de Begroting 2022 
verhoogd worden met € 1.426.000 een tevens ditzelfde bedrag onttrokken wordt uit de 
bestemmingsreserve Budgetoverhevelingen.  
3. Een bedrag van € 334.000 te onttrekken uit de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed;  
4. Een bedrag van € 941.725 te storten in de reserve Infrastructurele Werken;  
5. Een bedrag van € 291.423 te storten in de reserve Gebiedsfonds Middelland;  
6. Een bedrag van € 68.150 te storten in de reserve Groenfonds;  
7. Een bedrag van € 187.804 te onttrekken aan de Algemene Reserve Grondbedrijf;  
8. Een bedrag van € 76.000 te storten in de reserve uitvoeringsreserve Tozo;  
9. Het netto saldo ad € 2.773.377 toe te voegen aan de Algemene Reserve;  
10. In te stemmen met het afsluiten van de kredieten en doorlopen van de kredieten naar 2022 
conform de bijlage ‘’begrotingsrechtmatigheid/kredietrechtmatigheid’’ 

 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 6 juli 2022, 
 

 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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