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Geachte Raadslid,
Met genoegen bieden wij u de het jaarverslag en de jaarrekening 2010 aan. Dit
boekwerk bevat de verantwoording over het gevoerde beleid en beheer en de financiële
resultaten van het afgelopen j aar.
Ook in dit verslag hebben wij gezocht naar verbetermogelijkheden. Daarom is voor de
samenstelling van dit jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aansluiting gezocht bij
de opbouw en structuur zoals deze bij de begroting 2011 is gehanteerd. Inhoudelijk is de
begroting 2010 voor de onderdelen "wat willen we bereiken" en "wat gaan we ervoor
doen" leidend geweest en overgenomen. Voor de volledigheid zijn in de programma's
waar in de begroting 2010 geen missie is geformuleerd de missie van de begroting 2011
verwerkt.
De jaarrekening 2010 laat een voordelig saldo zien ter grootte van 6 1.303.000. In het
jaarverslag zijn per programma de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na
wijziging) en de rekening nader toegelicht.
In het financiële deel van de verantwoording treft u de balans en programmarekening
aan. De diverse bijlagen geven inzicht in het verloop van reserves en voorzieningen.
Voorts geven de bijlagen inzicht in de projecten die in 2010 nog niet geheel zijn
afgerond en waarvoor gelden naar 2011 worden overgeheveld.
Tenslotte zijn in de jaarbescheiden van 2010 ook de wettelijk verplichte paragrafen en
de SISA bijlage opgenomen.
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Ten tijde van het verspreiden van deze jaarstukken was het verslag van bevindingen van
de accountant nog niet beschikbaar. Deze wordt zo spoedig mogelijk nagezonden.
In de technische commissie dd 9 mei 2011 wordt de mogelijkheid geboden om direct
vragen te stellen aan de ambtelijke medewerkers over inhoudelijke onderbouwingen en
achtergronden vanjaarverslag en de jaarrekening.
De raadsbehandeling van de jaarbescheiden vindt plaats op 19 mei 2011
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