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[Agendapunt] Jaarstukken 2019 

 

Nee  

 

Voorstel 
Besluitvormend 

1. neem kennis van de Jaarstukken 2019 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de 

jaarrekening en stel deze vast; 

2. stem in met het voorstel om het resultaat op basis van de Bijdrageverordening GBLT te verrekenen 

met de deelnemers; 

3. Verleen decharge aan het dagelijks bestuur en de directie. 

 

Samenvatting 
In de bijlage treft u de Jaarstukken 2019 aan. De jaarstukken bevatten het bestuursverslag, het 

jaarverslag met de verplichte paragrafen en de jaarrekening over 2019. Het jaar 2019 sluiten we af met 

een positief resultaat van € 2,06 miljoen.  

 

Voorbesproken 
De Jaarstukken 2019 zijn behandeld in de DB-vergadering van 12 maart jl. Daarnaast zijn de jaarstukken 

besproken met het MT van GBLT en is de jaarrekening op een eerder tijdstip gedeeld met de ambtelijke 

vertegenwoordigers van de deelnemers. 

 

Behandelen in vergadering d.d. 1 april 2020 
 

Toelichting 
De jaarrekeningcontrole is afgerond. In de bijlage treft u de definitieve versie van de Jaarstukken 2019 

aan. Een gewaarmerkte versie ontvangt u samen met de controleverklaring en het accountantsverslag 

tijdens de vergadering van de accountant. 

 

De exploitatie van GBLT is gevoerd in overeenstemming met de begroting. Het jaar 2019 sluiten we af 

met een positief resultaat van € 2,06 miljoen. Over de exploitatie wordt in de jaarrekening 

verantwoording afgelegd. In de Jaarstukken 2019 is ook het bestuursverslag van GBLT opgenomen. 

Hierin doen we verslag van de uitvoering van de begroting 2019.     
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Personele consequenties 
Geen. 

 

Financiële consequenties 
Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 2,06 miljoen conform de Bijdrageverordening GBLT en 

de neergelegde verdeelsleutel als volgt te verdelen over de deelnemers: 

 

 

 

Juridische consequenties 
Met de vaststelling van de Jaarstukken 2019 verleent het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur 

decharge voor het gevoerde beleid. 

 

I&A consequenties  
Geen. 

 

Communicatie consequenties  
Na vaststelling van de Jaarstukken 2019 wordt daarvan mededeling gedaan aan de dagelijkse besturen 

en colleges van de deelnemers. Ter informatie worden de jaarstukken ook aangeboden aan de algemene 

besturen en raden van de deelnemers. Daarnaast ontvangt de toezichthouder, provincie Overijssel, een 

afschrift van de Jaarstukken 2019 met de daarbij horende stukken (zoals de controleverklaring van de 

accountant).  

 

Publicatie 
De online publicatie van de Jaarstukken 2019 vindt via een portaal van de Planning en control software 

van LIAS plaats. Dit portaal is via een link op de website van GBLT te benaderen.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Geen. 

Drents Overijsselse Delta 2.459.329 2.094.525 364.804

Rijn en IJssel 2.611.958 2.224.693 387.265

Vallei en Veluwe 4.049.485 3.448.959 600.526

Vechtstromen 3.135.501 2.670.499 465.002

Zuiderzeeland 1.592.442 1.356.293 236.149

Bunschoten 324.946 324.254 692

Dalfsen 466.380 465.212 1.168

Dronten 627.873 626.513 1.360

Leusden 482.123 480.656 1.467

Nijkerk 680.708 679.352 1.356

Zwolle 2.088.582 2.084.057 4.525

Totaal 18.519.327 16.455.013 2.064.314

Deelnemer Betaalde 

voorschotten 

2019

Bijdrage

op basis van

jaarrekening 2019

Na vaststelling

jaarrekening 2019

overgemaakt /

verrekend
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Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen.  

 

Resultaten en evaluatie 
Tussentijds (na de cyclus van de jaarstukken) en na het doorlopen van de gehele P&C cyclus 2020 vindt 

een evaluatie plaats. De uitkomsten van deze evaluatie gebruiken wij bij het opstellen van de cyclus voor 

2021.   

 

Bijlagen 
Jaarstukken 2019. 


