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Jaarrekening 2010 

Geacht bestuur, 

Op 5 juli 2011 hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag ontvangen. 

Wettelijk kader/toetsingscriteria 
Uitgangspunt bij onze besluitvorming omtrent de jaarrekening zijn de kaders en criteria genoemd 
in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten, ons Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' 
van februari 2008 en onze begrotingscirculaire van 29 maart 2011, kenmerk PZH-2011-
267795631A. 

Resultaat onderzoek 
Het onderzoek van de jaarrekening, dat wij inmiddels hebben afgerond, geeft ons aanleiding tot 
de volgende opmerkingen. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Algemeen financieel 
De jaarrekening 2010 is door uw gemeente tijdig ingezonden. De jaarrekening 2010 sluit met een 
negatief resultaat van € 1.230.700 na bestemming. Ook na correctie van incidentele baten en 
lasten is er geen sprake van een materieel sluitende jaarrekening. 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
We hebben geconstateerd dat ten opzichte van voorgaande jaren de informatievoorziening met 
betrekking tot aspecten zoals het weerstandsvermogen en het grondbeleid in de jaarrekening 
verbeterd is, waarvoor onze complimenten. 
Na toetsing van het jaarverslag, de paragrafen en de jaarrekening aan het BBV hebben we 
tevens geconstateerd dat enkele onderdelen nog ontbreken dan wel meer toelichting of een 
verdere uitwerking behoeven. 
Wij zullen uw gemeente hierover via ambtelijke weg informeren en verzoeken u de opmerkingen 
te verwerken in de programmabegroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015. 
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Beslissing 
Gelet op voornoemde kaders en criteria zijn wij van oordeel dat: 
1. de jaarrekening 2010 niet in evenwicht is; 
2. de jaarrekening 2010 tijdig is ingezonden. 

Het niet in evenwicht zijn van uw jaarrekening zullen wij betrekken bij ons besluit over het 
begrotingstoezicht 2012. Wij hebben de jaarrekening en het jaarverslag voor kennisgeving 
aangenomen. 

Tot slot 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie gaarne vóór 
1 november 2011 tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Mevr.drs.A.M.deWitMPA 
hoofd bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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