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Onderwerp 

Jaarrekening 2013 

Geachte raad. 

Op 10 juli 2014 hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag van uw gemeente ontvangen. Wij 
hebben met belangstelling kennisgenomen van uw jaarrekening en komen tot de volgende 
opmerkingen. 

Resultaat onderzoek 
De vastgestelde jaarrekening en jaarverslag zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden. De 
jaarrekening sluit met een negatief resultaat. Na correctie hiervan op grond van het overzicht van 
incidentele baten en lasten, is er sprake van een materieel sluitende jaarrekening. 

Vernieuwing van het BBV, schuldpositie 
De schuldpositie is mede bepalend voor de financiële gezondheid van gemeenten. Eén van de 
onderdelen waarvoor een vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording verwacht 
wordt, is de invoering van een indicator over de schuldpositie. Dit verhoogt uw inzicht en draagt 
daarmee ook bij aan de versterking van uw horizontale toezichtsrol. Wij adviseren u om deze 
ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen. 

Bezoekadres 
Zmd-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 
stoppen bij het 
provmoehiis. Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuien lopen 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 

Overzicht van incidentele baten en lasten 
Wij hebben geconstateerd dat het overzicht van incidentele baten en lasten is verbeterd ten 
opzichte van de jaarrekening 2012. Het overzicht is nu conform het BBV. waardoor wij een goed 
oordeel kunnen geven over de materiële sluitendheid van uw jaarrekening. 

Tot slot 
De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij betrekken bij onze beoordeling van de begroting 

2015. 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen. 
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Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Mr. Alex MJ . Lambregts 
Hoofd bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 

Deze brief is. digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geèn fysieke. handtekening in de brief. 

Afschrift aan: 

- Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard 
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