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Bijlagen 

Onderwerp 

Jaarrekening 2014 

Geachte raad, 

Op 8 juli 2015 hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag 2014 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 positief resultaat. Na correctie op grond van het overzicht van 
incidentele baten en lasten, is er sprake van een niet structureel en reëel sluitende jaarrekening. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandpiein 1 
2596 AW Oen 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. 

Paragraaf Verbonden Partijen 
Het is van belang dat u een goed inzicht heeft in de financiële positie en risico's van de 
verbonden partijen. Met het oog hierop is in 2014 het Besluit begroting en verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV) opnieuw aangescherpt voor wat betreft de paragraaf Verbonden 
Partijen. Wij hebben echter geconstateerd dat uw paragraaf nog niet geheel voldoet aan het BBV. 
Met name ontbreken de volgende onderdelen: 

de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de 
verbonden partij aan het begin en aan het einde van het dienstjaar; 
de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 
begrotingsjaar. 

Uit ambtelijke contacten hebben wij vernomen dat de verbonden partijen inmiddels uw aandacht 
hebben en dat de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn in de begroting 2016. 
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Overzicht van incidentele baten en lasten 
Om te kunnen bepalen of er sprake is van een structureel evenwicht is het noodzakelijk dat wij 
een volledig en eenduidig inzicht hebben in de incidentele baten en lasten. Ons is echter 
gebleken dat dit inzicht nog onvoldoende is. Wij verzoeken u hier in het vervolg aandacht aan te 
besteden en de bedragen in het overzicht van incidentele baten en lasten meer te specificeren en 
toe te lichten. Voor verder informatie over dit onderwerp verwijzen u naar onze onlangs 
uitgebrachte themacirculaire van 9 juni 2015, kenmerk PZH-2015-517831500. 

Invoering vennootschapsbelasting 
Zoals bekend, wordt per 1 januari 2016 de vennootschapsbelastingplicht voor publieke 
organisaties ingevoerd. Activiteiten waarvoor u optreedt als ondernemer zullen dan onder de 
vennootschapsbelasting vallen. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn de grondexploitatie en 
de exploitatie van sportaccommodaties. Wij gaan ervan uit dat u bij de opstelling van de begroting 
2016 rekening houdt met de financiële gevolgen van deze ontwikkeling. 

Tot slot 
De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij betrekken bij onze beoordeling van de begroting 
2016. 

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

r o v i n c i e H o L L A N D 

ZUID 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Mr. Alex M.I. Lambregts 
Hoofd bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze briefis digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Afschrift aan: 

Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard 
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