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Betreft: aanpassing Jaarstukken 2020. 

 
Geachte raadsleden, 
 
Inleiding. 
18 mei 2021 heeft u de Jaarstukken 2020 officieel van ons College ontvangen. Naar aanleiding van de 
controle door de accountant zijn enige onderdelen van de jaarstukken aangepast. 
 
Stand van zaken. 
De wijzigingen betreffen de volgende punten. 

Pagina 195  Balans 

Ten onrechte was de laatste kavel van Overhoeken III verantwoord onder Materiële Vaste Activa, het 
betreft echter Voorraad grond. Deze rubricering is aangepast. 

Pagina 250 Rechtmatigheid en pagina 276 Bijlage Staat van kredieten 

Op advies van de accountant hebben wij een apart overzicht van de bestede kredieten voor het Huis van 
Albrandswaard en een overzicht van het bestede krediet Bomenbuurt toegevoegd.  

Deze aanpassingen hebben geen gevolg voor het resultaat van de jaarrekening. 

Diverse aanpassingen 
 
Bij de controle van de uitvoering van de TOZO regeling is het volgende gebleken.  
De uitvoeringskosten die in de GR BAR zijn genomen voor TOZO zijn in rekening gebracht bij de 
gemeenten. Dit is opgenomen in de Sisa-bijlage. 
De vergoeding voor de uitvoeringskosten is € 235.179 hoger dan deze kosten. De totale vergoeding voor 
de uitvoeringskosten moet ten gunste van de exploitatie 2020 worden verantwoord wat een voordeliger 
exploitatieresultaat tot gevolg heeft. Dit is op aangeven van de accountant gecorrigeerd. 
Deze correctie heeft tot gevolg dat het voordelig rekeningresultaat is gestegen met € 235.179 
tot € 926.316. Bij de resultaatbestemming zal voorgesteld worden dit bedrag eveneens te storten in de 
reserve Sociaal Deelfonds. 
In de Jaarstukken 2020 zijn het programma Sociaal Domein, de balans, de begroting in één oogopslag, het 
overzicht van baten en lasten, het overzicht taakvelden, de kengetallen in de paragraaf 
Weerstandsvermogen en het EMU-saldo gecorrigeerd. 
 
 
 
 
 
 



Vervolg. 
Bijgaand sturen wij de nieuwe Jaarstukken 2020 waarin de wijzigingen zijn verwerkt.  
 
Wij vertrouwen erop u met deze raadsinformatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Bijlage 
Jaarstukken 2020 aangepaste versie 
Jaarstukken 2020 Rechtmatigheidsverantwoording aangepaste versie 
Aanpassingen jaarstukken 2020 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


