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Onderwerp 
Jaarrekening 2014 Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Het resultaat van de jaarrekening vast te stellen op € 1.288.800; 
2. € 775.100 van het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve; 
3. Storting van € 444.200 in de bestemmingsreserve Sociaal Deelfonds overeenkomstig 

amendement E bij de begroting 2015 vanwege het voordelige saldo van € 408.500 op 
WMO huishoudelijke verzorging en een voordeel van € 35.700 op minimabeleid; 

4. het saldo van de reserve WWB-inkomensdeel en in het verlengde daarvan ook de 
reserve Egalisatie WMO over te hevelen naar de reserve Sociaal Deelfonds, in lijn 
met amendement J bij de begroting 2015; 

5. Het vrijvallende deel 2014 bij de reïntegratieprojecten van het participatiebudget ad.  
€ 103.900 toe te voegen aan de Algemene Reserve en dit bedrag in 2015 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de participatietaken; 

6. Het nadeel op zwembaden van € 34.400 te onttrekken uit de reserve zwembad 
Albrandswaard; 

7. De onderhoudsreserves BBS Julianaschool, BBS De Wegwijzer Rhoon, BBS Don 
Bosco en BBS De Parel Poortugaal op te heffen en het saldo over te hevelen naar de 
Algemene Reserve; 

8. € 100.000 uit de voornoemde onderhoudsreserves te storten in een nieuw te vormen 
reserve Basis Onderwijs; 

9. De reserve informatiebeleidsplan (andere overheid) vrij te laten vallen en het saldo 
van          € 492.900 over te hevelen naar de Algemene Reserve; 

10. De reserve jeugdhonk Valckesteijn vrij te laten vallen en het saldo van € 365.400 
over te hevelen naar de Algemene Reserve; 

11. De restantkredieten uit 2014 zoals opgenomen in bijlage 4 ter hoogte van €  
8.258.700 beschikbaar te stellen in 2015. 

 
Inleiding 
Met de aanbieding van de jaarstukken sluiten wij de Planning & Control cyclus van 2014. De 
accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd. De opmerkingen van de accountant hebben 
wij verwerkt in de voor u liggende jaarrekening 2014. De bevindingen van de accountant 
worden direct na ontvangst als bijlage bij deze jaarstukken gevoegd. 
 
Beoogd effect 
In dit document legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af over 
het gevoerde beleid in 2014. 
De begroting 2014 is het uitgangspunt geweest voor de het opstellen van de jaarstukken. 
 
 
 



Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
Het resultaat voor het jaar 2014 komt uit op € 1.288.800 voordelig. Dit is het resultaat nadat 
reservemutaties zijn verwerkt. 
 
De opbouw van dit saldo is als volgt: 

 
 
Dit voordelige saldo wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een incidenteel 
ontvangen subsidie van € 979.200. Voorgesteld wordt om dit bedrag te reserveren in de 
Algemene Reserve voor het toekomstige onderhoud van de Groene verbinding. Daarnaast 
wordt € 444.200 gestort in de reserve Sociaal Deelfonds omdat dit de meevallers zijn op de 
WMO en minimabeleid. Het nadelige saldo op zwembaden wordt vervolgens onttrokken uit 
de specifiek daarvoor ingestelde reserve. Tevens wordt voorgesteld om het restantbudget 
van reïntegratieprojecten voor participatie van  
€ 103.900 over te hevelen naar 2015. Indien dit niet door een raadsbesluit wordt bekrachtigd 
zal dit bedrag terug moeten worden betaald aan het Rijk. 
Het restantsaldo van het jaarrekeningresultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.  
 
In tabel: 

 
 
Voor een nadere toelichting op de mutaties verwijzen wij u naar de toelichtingen die zijn 
opgenomen in de programma’s onder de vraag “wat heeft het gekost?”. 
 
Overleg gevoerd met 
De accountant heeft in de auditcommissie een toelichting gegeven op zijn bevindingen. 
Hierop volgend hebben wij de verklaring van de accountant ontvangen. 
 
Kanttekeningen 
Een belangrijk aspect voor de beoordeling van de  financiële positie van de gemeente in 
relatie tot de gesignaleerde risico’s is de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. Uit de berekeningen blijkt dat er een ruim voldoende buffer is in de vorm 
van reserves om risico’s op te vangen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling van de jaarstukken zenden we deze stukken ter kennisname  naar 
Gedeputeerde Staten. 
 



Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën  
Bij de 2e tussenrapportage 2014 was het verwachte exploitatieresultaat voor het jaar 2014 
bijgesteld naar € 73.400 voordelig. Per saldo is het jaarresultaat met € 1.215.400 verbeterd 
ten opzichte van het beeld dat gegeven is in de 2e tussenrapportage 2014. 
 
In het algemene deel van de jaarstukken is een analyse gepresenteerd van de grotere 
afwijkingen ten opzichte van de begroting na de 2e tussentijdse rapportage 2014. Tevens is 
aangegeven of dit een structureel gevolg heeft of een incidenteel  van aard is. 
Ten aanzien van een aantal structurele afwijkingen wordt opgemerkt dat enkele reeds eerder 
zijn benoemd en reeds zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. 
 
In 2014 hebben we een afkoopsom ontvangen voor het toekomstig onderhoud van de 
Groene Verbinding (paden, brug, verlichting e.d.) voor een totaalbedrag van € 979.200,- In 
afwachting van het nog op te stellen onderhoudsplan inclusief financiële doorrekening van de 
toekomstige kosten hiervoor, stellen we voor dit bedrag op dit moment toe te voegen aan de 
Algemene Reserve en zodra het onderhoudsplan- en kosten bekend zijn het benodigde 
bedrag weer uit de Algemene Reserve  naar een onderhoudsreserve Groene Verbinding 
over te hevelen en zodoende geld hiervoor beschikbaar te houden. 
 
De genoemde vrijval voorziening reserves ‘onderhoud onderwijshuisvesting’, is op aangeven 
van de accountant doorgevoerd in de jaarrekening 2014,  waarin de voorziening ‘onderhoud 
egalisatie Portland’ á € 231.210 wordt gestort in de Algemene reserve; de 
onderhoudsreserves bijzondere basisscholen met een totaalbedrag van € 198.143 voor € 
98.143 wordt gestort in de Algemene reserve en een bedrag van € 100.000 in de 
onderhoudsreserve wordt aangehouden. 
Waarom een deel van € 100.000,- als onderhoudsreserve wordt aangehouden ligt in het feit 
dat er met de schoolbesturen is gesproken over het mogelijk bestaan van “schrijnende 
gevallen” gevallen die al aan de orde zijn gesteld vóór 2015 en waarvan het onredelijk zou 
zijn dat de kosten daarvan als gevolg van de stelselwijziging voor rekening van de 
schoolbestuur zouden komen. Ondanks dat we op dit moment uit de gemaakte inventarisatie 
geen schrijnende gevallen zijn tegengekomen valt niet uit te sluiten dat in de komende tijd 
alsnog een “schrijnend geval” zich gaat voordoen.  
 
Juridische zaken 
De jaarstukken 2014 zijn openbaar en worden geplaatst op de gemeentelijke website. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Jaarstukken 2014 (verseonnr.177767) 
2. Accountantsverklaring 
3. Verslag van de accountant 

 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
 


