Jaarstukken 2017

1 Introductie
1.1 Inleiding
Met de jaarstukken 2017 van de gemeente Gouda legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan
de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de besteding van middelen in 2017. Dit gebeurt aan
de hand van de programmabegroting 2017-2020 die kaderstellend is geweest voor de activiteiten van het college.
De wet schrijft voor dat de opbouw van de jaarstukken analoog moet zijn aan de programmabegroting. Dit komt de
vergelijkbaarheid tussen beide documenten ten goede.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag met de beleidsverantwoording en de jaarrekening met de financiële
verantwoording incl. verplichte overzichten en bijbehorende controleverklaring, het voorgestelde raadsbesluit en de
bijlagen.

1.2 Leeswijzer
Jaarstukken op hoofdlijnen
Het jaarverslag start met een infographic, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en
financiële ontwikkelingen in 2017.
Programma's
Daarna volgt de verantwoording van de programma's en van het onderdeel algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. De
verantwoording gebeurt met de volgende vragen:
■ Wat wilde Gouda bereiken?
■ Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?
■ Wat heeft het gekost?
Paragrafen
In dit onderdeel worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de
gemeente. Er is specifiek aandacht voor onderwerpen waar politieke of financiële risico’s aan verbonden zijn.
Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)
De rapportage IBT is opgenomen vanwege de bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht met de provincie ZuidHolland. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de naleving van wet- en regelgeving waar de bestuursovereenkomst
betrekking op heeft.
Jaarrekening
Deze omvat de financiële verantwoording over 2017 en met het zogenaamde overzicht van baten en lasten en de balans.
Ook de overzichten Taakvelden en Single information Single audit maken hier deel van uit.
Controleverklaring
De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole en leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijke
accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening.
Besluit en bijlagen
De jaarstukken worden gecompleteerd met het voorgestelde raadsbesluit en enkele bijlagen.
Weergave van bedragen
In de financiële tabellen worden de bedragen zo veel mogelijk in duizenden euro's weergegeven. Hierdoor ontstaan soms
kleine afrondingsverschillen. In de toelichting op de financiële tabellen en in de overige teksten worden de bedragen voluit
geschreven. In financiële tabellen duiden de min-tekens (bijvoorbeeld - € 1.000) meestal op inkomsten of baten. Bij de
verschillenanalyses betekenen de min-tekens nadelen of verliezen.
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