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Jaarstukken 2018 Nee

Voorstel
Besluitvormend
1. Neem kennis van de Jaarstukken 2018 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de 

jaarrekening;
2. Stem in met het voorstel over de bestemming van het positieve exploitatieresultaat;
3. Stem in met het voorstel tot opheffing van de bestemmingsreserves Reorganisatie en WOZ;
4. Stel de Jaarstukken 2018 vast;
5. Verleen decharge aan het dagelijks bestuur en de directie.

Samenvatting
In de bijlage treft u de Jaarstukken 2018 aan. De jaarstukken bevatten het bestuursverslag, het 
jaarverslag met de verplichte paragrafen en de jaarrekening over 2018. Het jaar 2018 sluiten we af met 
een positief resultaat van € 1,46 miljoen.

Voorbesproken
De Jaarstukken 2018 zijn behandeld in de DB-vergadering van 6 maart jl. Daarnaast zijn de jaarstukken 
besproken met het MT van GBLT en is de jaarrekening op een eerder tijdstip gedeeld met de ambtelijk 
vertegenwoordigers van de deelnemers. De Jaarstukken 2018 zullen in de vergadering van 18 maart a.s. 
worden besproken met de ambtelijk vertegenwoordigers. 

Behandelen in vergadering d.d. 27 maart 2019

Toelichting
De jaarrekeningcontrole is per 12 maart nog niet afgerond. Er kunnen daarom nog wijzigingen komen 
naar aanleiding van de afrondende werkzaamheden van de accountant. Onze verwachting is dat de 
effecten van deze wijzigingen niet significant zullen zijn. De werkzaamheden zullen ten tijde van de 
vergadering van het algemeen bestuur zijn afgerond. Wij zullen u de definitieve versie van de 
Jaarstukken 2018 samen met de controleverklaring en het accountantsverslag nasturen en daarbij 
aangeven welke wijzigingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de versie die nu beschikbaar is. 
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De exploitatie van GBLT is gevoerd in overeenstemming met de begroting. Het jaar 2018 sluiten we af 
met een positief resultaat van € 1,46 miljoen. Over de exploitatie wordt in de jaarrekening 
verantwoording afgelegd. In de Jaarstukken 2018 is ook het bestuursverslag van GBLT opgenomen. 
Hierin doen we verslag van de uitvoering van de begroting van 2018.  

In 2018 zijn de laatste middelen uit de bestemmingsreserves Reorganisatie en WOZ ingezet. We stellen 
voor deze reserves op te heffen.

Personele consequenties
Geen.

Financiële consequenties
Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 1,46 miljoen als volgt met de deelnemers te verrekenen:

Drents Overijsselse Delta 2.418.964 2.152.953 266.011 56.491 209.520
Rijn en IJssel 2.539.115 2.259.890 279.224 59.297 219.927
Vallei en Veluwe 3.957.489 3.522.287 435.202 92.421 342.781
Vechtstromen 3.067.180 2.729.885 337.295 71.629 265.666
Zuiderzeeland 1.555.424 1.384.375 171.049 36.324 134.724
Bunschoten 291.064 292.988 -1.924 -1.924 
Dalfsen 422.609 425.401 -2.792 -2.792 
Dronten 567.269 571.233 -3.964 -3.964 
Leusden 410.761 413.632 -2.871 -2.871 
Nijkerk 608.242 612.260 -4.018 -4.018 
Zwolle 1.871.837 1.884.919 -13.082 -13.082 
Totaal 17.709.954 16.249.824 1.460.130 316.162 1.143.968
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Uit de tabel komt naar voren dat de gemeentelijke deelnemers over 2018 een bedrag terug moeten 
betalen. Dit heeft als oorzaak dat in 2018 de kosten voor het project Waarderen op gebruiksoppervlakte 
hoger zijn uitgevallen door een versnelling in dit project. 

Juridische consequenties
Met de vaststelling van de Jaarstukken 2018 wordt door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur 
decharge verleend voor het gevoerde beleid.

I&A consequenties 
Geen. 

Communicatie consequenties 
Na vaststelling van de Jaarstukken 2018 wordt daarvan mededeling gedaan aan de dagelijkse besturen 
van de deelnemende waterschappen. Ter informatie worden de jaarstukken ook aangeboden aan de 
algemene besturen en raden van de deelnemers. Daarnaast ontvangt de toezichthouder, provincie 
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Overijssel, een afschrift van de Jaarstukken 2018 met de daarbij horende stukken (zoals de 
controleverklaring van de accountant). 

Publicatie
De online publicatie van de Jaarstukken 2018 zal dit jaar via een portaal van de Planning en control 
software van LIAS plaatsvinden. Dit portaal is via een link op de website van GBLT te benaderen. In de 
vergadering van het AB van 27 maart 2019 zal een demonstratie worden gegeven van het portaal.

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s
Geen.

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s 
Geen.

Resultaten en evaluatie
Na het doorlopen van de cyclus van de Jaarstukken 2018 en de gehele P&C cyclus 2019 zal er een 
evaluatie plaatsvinden. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan de uitwerking van de wijzigingen 
ten opzichte van de cyclus in 2018. De uitkomsten van deze evaluatie zullen worden gebruikt bij het 
opstellen van de cyclus voor 2020.

Bijlagen
Jaarstukken 2018


