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Onderwerp 
Vaststelling jaarrekening 2010 

Geadviseerde beslissing: 
1. De reserve winstuitkering OMMIJ opheffen en het saldo toevoegen aan de algemene reserve; 
2. Met inachtneming van beslispunt 1 de programmarekening 2010 vaststellen en het negatieve 

resultaat van € 1.230.700,- ten laste brengen van de algemene reserve. 

Samenvatting: 
De jaarrekening is het slot van de Planning en Controlcyclus 2010. In de jaarrekening legt het college 
verantwoording af over het jaar 2010 en stelt zij de raad voor het negatieve resultaat over 2010 ten 
laste te brengen van de algemene reserve. Aangezien de huidige algemene reserve negatief is en het 
totale weerstandsvermogen van de gemeente bestaat uit meerdere reserves, stellen wij u voor om de 
algemene reserve en de reserve winstuitkering OMMIJ samen te voegen. 

Proces: 
De concept-programmarekening 2010 is behandeld in de auditcommissies van 19 mei 2011 en 16 juni 
2011. Gelijktijdig met het toezenden van de concept jaarstukken 2010 hebben wij deze voorgelegd 
aan de accountant ter controle. De accountantscontrole is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een 
goedkeurende verklaring op zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Naar aanleiding van de 
uitgevoerde controle door de accountant is de u eerder gepresenteerde concept jaarrekening met de 
volgende punten gewijzigd: 

Resultaat concept-jaarrekening 
Dotatie voorziening wethouderspensioenen 
Betaalde factuur van eind maart 2011 alsnog overgeheveld naar 2010 
Correctie participatiebudget 
Bijgestelde resultaat 

-1.107.401 
79.728 
48.291 
4.720 

-1.230.700 

Na vaststelling in de gemeenteraad sturen wij het jaarverslag en de programmarekening voor 15 juli 
2011 naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. 

Doel: 
Het doel is het vaststellen van de programmarekening 2010 zodat het resultaat definitief verwerkt kan 
worden in de balans. 

Betrokken belangen: 
De gemeenteraad dient de programmarekening vast te stellen op basis van artikel 198 uit de 
Gemeentewet. Via vaststelling door de gemeenteraad vindt décharge plaats van het gevoerde 
financiële beheer door het college van B&W in het jaar 2010. 
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Belangenafweging: 
Via de programmarekening legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid in 
2010. Indien de gemeenteraad akkoord is met deze verantwoording, zal zij het college décharge 
verlenen over het gevoerde beleid. Indien de gemeenteraad de programmarekening niet vaststelt, 
dient deze programmarekening toch naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te 
worden gezonden, waarna deze de programmarekening alsnog zullen vaststellen en décharge zullen 
verlenen aan het college van B&W. 

Scenario's: 
Bij vaststelling van de programmarekening wordt het resultaat op € 1.230.700,- negatief bepaald. Voor 
een opbouw van het resultaat verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 van het jaarverslag. 
Wij stellen u voor dit negatieve resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve. Het afboeken 
van het resultaat ten laste van de algemene reserve beïnvloedt het weerstandsvermogen negatief. 
Alhoewel het weerstandsvermogen nog voldoende is, komt dit als gevolg van de huidige economische 
malaise sterk onder druk te staan. In de paragraaf weerstandsvermogen is het verloop van het 
weerstandsvermogen aangegeven. 

Scenariokeuze en resultaat: 
Het advies luidt om de programmarekening 2010 vast te stellen en het resultaat ad €1.230.700,- conform 
het voorstel ten laste te brengen van de algemene reserve. 

Kosten: 
Een onderbouwing van het resultaat en een analyse hiervan is opgenomen in de programmarekening 
2010. 

Evaluatie en controle: 
De programmarekening is gecontroleerd door de accountant en zowel op het gebied van de 
getrouwheid en de rechtmatigheid voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. 
Het rapport van bevindingen en de goedkeurende accountantsverklaring heeft u inmiddels 
rechtstreeks van de accountant ontvangen. 

Bijlagen: 
100276 
100252 
100263 
100277 
100278 

Raadsbesluit jaarrekening 2010 
controleverklaring jaarrekening 2010 van de gemeente Albrandswaard. 
Accountantsverslag voor het boekjaar eindigend op 31 december 2010. 
programmarekening 2010 
jaarrekening 2010 incl Sisa 

Poortugaal, 9 juni 2011 

Het colle de gemeente Albrandswaard, 
De burger 

Mr. Harald M. Bergmann 
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