Aan

De Gemeenteraad van Albrandswaard

Datum

13 oktober 2015

Betreft

Reactie op het onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar de jaarrekening 2014

Contactpersoon
Doorkiesnummer
Email

Joost van der Waal
010-5061184
joost.v.d.waal@bar-organisatie.nl

Bijlage(n)
Ons kenmerk

1015763

Uw kenmerk
CC

Geachte raadsleden,
Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000

INLEIDING
De provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met onze jaarrekening en ons jaarverslag
2014. In haar rol als toezichthouder heeft zij wel enkele opmerkingen gemaakt.

3160 GA Rhoon
Telefoon 010 506 11 11
Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl
Bankrekeningnummer
BNG 28.50.20.420

Openingstijden

KERNBOODSCHAP
De provincie merkt, samengevat, op:
- dat de paragraaf Verbonden Partijen niet helemaal in overeenstemming is met de
nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
- dat wij de verwachte lasten als gevolg van de invoering van de
vennootschapsbelasting in de begroting 2016 moeten verwerken;
- dat wij het overzicht van incidentele baten en lasten inzichtelijker moeten opstellen.

Publiekzaken:
ma, di, do, vr.:
09.30 - 13.00 uur
woensdag:
13.00 - 16.30 uur
17.30 - 20.00 uur
zaterdag:
09.30 - 11.30 uur

Wij kunnen de opmerkingen van de provincie plaatsen. Het volgende hebben wij
ondernomen:
- een ambtelijke werkgroep heeft de aangescherpte regels uit het BBV toegepast op de
paragraaf Verbonden Partijen. In de concept-Programmabegroting 2016 zult u een
paragraaf aantreffen die aan die nieuwe regels beantwoordt;
- zoals u bekend hebben wij veel moeite gestoken in de uitwerking van de effecten van
de vennootschapsbelasting op onze begroting. Deze belasting is voor de gemeenten

Kantoor ma t/m vr:
09.00 - 16.30 uur
(alleen volgens afspraak)

nieuw. In de concept-Programmabegroting 2016 nemen wij die financiële effecten op;
- in overleg met onze accountant hebben wij de opstelling van het overzicht incidentele
baten en lasten verbeterd. Deze verbeterde opstelling zult u eveneens in de conceptProgrammabegroting 2016 aantreffen.
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CONSEQUENTIES
De opmerkingen van de provincie hebben geen gevolgen voor de jaarstukken 2014.
Deze jaarstukken zijn door de provincie aangegrepen om op verbetering gerichte
acties mee te geven voor toekomstige begrotingsdocumenten. Die acties hebben wij
overgenomen en uitgevoerd.
Wij zullen Gedeputeerde Staten schriftelijk informeren over de getroffen maatregelen.
Dat doen wij graag mede namens uw raad.

Poortugaal, 13 oktober 2015
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

