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Raadsnota 
 

Raadsvergadering de dato 11 juli 2022 

Onderwerp: Jaarverantwoording 2021 (jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021) 

 

 

Aan de gemeenteraad, 

 

1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel      

 

Hierbij bieden wij u de jaarverantwoording 2021, bestaande uit jaarverslag 2021 en de jaarrekening 

2021 van de gemeente Valkenburg aan de Geul, ter vaststelling aan. 

 

De jaarrekening 2021 sluit met een negatief resultaat van € 3.788.884. Dit wordt veroorzaakt door 

de gevolgen van de watersnood op de gemeentelijke financiën. Voor het gedeelte dat in 2021 valt 

gaat dit om een bedrag van (afgerond) € 6.175.000. Gecorrigeerd voor de financiële gevolgen van de 

watersnood zouden we daarmee zijn uitgekomen op een voordelig resultaat van (afgerond) 

€ 2.386.000. 

 

Het voorstel voor de bestemming c.q. de dekking van het negatieve resultaat staat toegelicht in 

onderdeel 8 van deze raadsnota. 

 

2. Situatie / Aanleiding / Probleem         

 

Met het aanbieden van de jaarverantwoording legt het college aan de gemeenteraad 

verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. 

 

3. Relatie met bestaand beleid        

 

Het aanbieden van de jaarverantwoording 2021 en het verzoek aan uw raad om de jaarstukken vast 

te stellen is gebaseerd op het bepaalde in de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet. 

 

4. Gewenst beleid en mogelijke opties        

 

Uw raad wordt verzocht om de jaarverantwoording 2021, bestaande uit het jaarverslag 2021 en de 

jaarrekening 2021, vast te stellen en het college daarmee decharge te verlenen over het gevoerde 

beleid in 2021. 

 

5. Samenwerking           

 

De resultaten van de verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen) over 

2021 zijn, voor zover bekend, verwerkt in de paragraaf verbonden partijen van de 

jaarverantwoording 2021. 

 

6. Aanbestedingen           

 

Niet van toepassing. 

 

7. Duurzaamheid           

 

Niet van toepassing. 



 

Pagina 2 van 4 

 

8. Financiën            

 

De jaarrekening 2021 sluit met een negatief resultaat van € 3.788.884. In deze paragraaf lichten wij 

het voorstel voor de resultaatbestemming c.q. dekking van dit negatieve resultaat toe. 

 

Het negatieve resultaat wordt volledig veroorzaakt door de financiële gevolgen van de watersnood. 

Door de Rijksoverheid is een (gedeeltelijke) financiële compensatie toegezegd voor de kosten die 

wij als gemeente hebben moeten maken. Omdat deze financiële compensatie nog niet gerealiseerd 

is in 2021 zullen wij het tekort eenmalig moeten dekken uit de gemeentelijke reservepositie. De 

verwachting is dat deze reservepositie grotendeels weer wordt aangevuld na afronding van het 

lopende traject voor de vergoeding van de schade en de gemeentelijke kosten. 

 

Een groot deel van de kosten die wij in 2021 hebben moeten maken heeft betrekking op de 

afwaardering van (het onderwijsgedeelte van) het gebouw van Adelante in Houthem. Dit gaat om 

een bedrag van € 2.945.349. Wij stellen voor om dit bedrag volledig te dekken uit de reserve 

huisvesting onderwijs. 

 

Deze reserve kan vervolgens weer worden aangevuld met de vergoeding vanuit de Rijksoverheid die 

betrekking heeft op dit gedeelte van de kosten in combinatie met het gedeelte van de 

afschrijvingslasten die (vanaf 2022) vrij vallen in onze begroting. Voor deze aanvulling leggen wij op 

een later moment een concreet voorstel aan uw raad voor. 

 

Het resterende gedeelte van het negatieve resultaat dat dan nog gedekt dient te worden is het 

saldo van het totale negatieve resultaat (van € 3.788.884) minus het gedeelte van Adelante. Dit is 

een resterend bedrag van € 843.535. 

 

Voorgesteld wordt om het bedrag van € 843.535, in afwachting van de uitkering van de schade van 

de watersnood door de Rijksoverheid, te dekken vanuit de algemene reserve. 

 

9. Communicatie           

 

De jaarverantwoording 2021 wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 

 

10. Afwegingen en Advies          

 

Wij adviseren u om: 

• De jaarverantwoording 2021, bestaande uit het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 

van de gemeente Valkenburg aan de Geul, vast te stellen en daarmee het college decharge 

te verlenen over het gevoerde beleid in 2021; 

• Het nadelig resultaat ad € 3.788.884 als volgt te bestemmen: 

o Een bedrag van € 2.945.349 te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs; 

o Een bedrag van € 843.535 te dekken uit de algemene reserve. 

 

11. Bijlagen            

 

• Jaarverantwoording 2021 gemeente Valkenburg aan de Geul (bestaande uit het jaarverslag 

2021 en de jaarrekening 2021); 

• Verslag van bevindingen van de accountant (wordt nagezonden); 

• Controleverklaring van de accountant (wordt nagezonden). 
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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

 

 

 

 

mr. G.S. Reehuis      D.M.M.T. Prevoo 

algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 7 juni 2022; 

 

Gezien de schriftelijke beantwoording van de vragen van de raadsfracties de dato 1 juli 2022; 

 

Gehoord de raadsadviescommissie de dato 6 juli 2022; 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 197 en 198 van de Gemeentewet; 

 

 

 

B e s l u i t : 

 

• De jaarverantwoording 2021, bestaande uit het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 

van de gemeente Valkenburg aan de Geul, vast te stellen en daarmee het college decharge 

te verlenen over het gevoerde beleid in 2021; 

 

• Het nadelig resultaat van € 3.788.884 als volgt te bestemmen: 

o Een bedrag van € 2.945.349 te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs; 

o Een bedrag van € 843.535 te dekken uit de algemene reserve. 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 11 juli 2022. 

 

 

 

De raad voornoemd, 

 

 

 

Mr. J.W.L. Pluijmen,      D.M.M.T. Prevoo, 

griffier        voorzitter 

 

 


