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Onderwerp 
Zienswijze jaarrekening Gemeenschappelijke regeling OMMIJ 2014 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Geheimhouding op de jaarrekening, zoals door het college opgelegd, te bekrachtigen. 
2. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening  Gemeenschappelijke Regeling 

Ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde(OMMIJ) 2014 
 
Inleiding 
Conform het proces zoals met betrekking tot de afronding van de jaarrekening van de OMMIJ 
(Gemeenschappelijke Regeling Ontwikkelingsmaatschappij Midden IJsselmonde) dient na 
goedkeuring van de jaarrekening door haar Dagelijks Bestuur een zienswijze over de jaarrekening te 
worden gevraagd aan beide gemeenten (Barendrecht en Albrandswaard). De reacties zullen door het 
Dagelijks Bestuur van de OMMIJ besproken worden op 8 juli 2015, waarna de OMMIJ voor 15 juli 
2015 de stukken (jaarrekening 2014, accountsverslag, goedkeurende verklaring, zienswijze en reactie 
op zienswijze) aan de Provincie Zuid-Holland. 
 
In de jaarrekening van de OMMIJ wordt ook aangegeven dat Dagelijks en Algemeen Bestuur van de 
OMMIJ een stellig voornemen hebben om de OMMIJ per 31 december 2015 te ontbinden. De 
consequenties van deze opheffing is voor beide gemeenten ook in beeld gebracht en in de 
jaarrekening opgenomen en tevens ook besproken met de accountant. Inmiddels wordt ambtelijk 
vanuit beide gemeente al verkend wat de consequenties zijn van de overname van de OMMIJ, zowel 
voor de organisatie als voor de financiële huishouding. 
 
Als bijlage bij dit verzoek tot zienswijze is tevens een concept-planning voor liquidatie van de OMMIJ 
gevoegd.  Hierin is aangegeven welke stappen er door de OMMIJ en de beide gemeenten zullen 
moeten worden doorlopen om uiteindelijk het definitieve besluit tot opheffing te kunnen nemen. Omdat 
het hier een concept-planning betreft zal ter vergadering de laatste stand van dat moment met 
betrekking tot de afbouw me u worden gedeeld 
 
Beoogd effect 
De gemeenteraad geeft de OMMIJ aan geen zienswijze te hebben op de jaarrekening van deze 
gemeenschappelijke regeling. 
 
 
Argumenten 
 

1.1 Door de financiele informatie is de geheimhouding noodzakelijk 
De financiële gegevens in de jaarrekening zijn niet openbaar. De gemeente schaadt haar 
onderhandelingspositie in ernstige mate wanneer zij deze gegevens openbaar maakt. Om 
deze reden is geheimhouding op grond van artikel 10, tweede lid, Wet openbaarheid van 
bestuur dan ook gerechtvaardigd. Daarom leggen wij u geheimhouding op ten aanzien van 
het MPO en adviseren wij u deze geheimhouding  te bekrachtigen 
 

2.1. De jaarrekening geeft geen verrassende resultaten.  
De jaarrekening van de OMMIJ geeft geen verrassende resultaten. Wij lezen in de 
jaarrekening in geen bijzonderheden. 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Controle verklaring van de onafhankelijke accountant (195047). 
2. Aanbiedingsbrief bij de controle verklaring onafhankelijke accountant (195052). 
3. Accountantsverklaring OMMIJ 2014 (195055). 
4. Jaarstukken OMMIJ 2014 (195058). 
5. Aanbiedingsbrief bij de jaarrekening van de OMMIJ 2014 (195060).  

 
 
Albrandswaard, 16 juni 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats Marco Goedknegt 
 


