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Geachte mevrouw, mijnheer, 

Ingevolge het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 18, lid 2 van de 
Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen, doe ik u hierbij toekomen 
de Jaarstukken 2015, de 1 e begrotingswijziging 2016 en de Programmabegroting 2017 van het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 

Bovenvermelde stukken met bijbehorende bijlagen zijn in de openbare vergaderingen van het 
Algemeen Bestuur van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen van 13 april resp. 6 juli 2016 te 
Schiedam vastgesteld. Voorts heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van de meerjarenraming 
2018-2021. 

Met betrekking tot de Deelnemers wijs ik er voor de goede orde op dat men - gelet op voornoemde 
Regelingen - binnen acht weken na vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur zijn 
zienswijze daarover aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan doen blijken. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, * -

namens het Dagelijks Bestuur/van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

T.A.M. Arts 
secretaris 
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1. Leeswijzer 

In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en 
prestaties uit de programmabegroting 2015. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van 
additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2015 
opgenomen. De lasten en baten in de tabellen zijn als positieve bedragen in hele euro's 
gepresenteerd. In de kolom resultaat 2015 zijn voordelen voor het schap weergegeven met een 
"V" en nadelen met een "N". 

De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (hierna te noemen BBV) daaraan stelt In de bestuurlijke samenvatting 
(hoofdstuk 2) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 
2015. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. 

Daarnaast bevat hoofdstuk 3 de volgens het BBV verplichte paragrafen, te weten: 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 
Financiering; 
Bedrijfsvoering. 

Hoofdstuk 4 bevat de jaarrekening 2015 met daarin waarderingsgrondslagen, de balans per 31 
december 2015 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Voor de 
toelichting op het overzicht van baten en lasten is de richtlijn gehanteerd de verschillen toe te 
lichten bij afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging) van meer dan 3% met een 
minimum van € 2.500. 

Tot slot zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 
Bijlage 1: Deelnemersbijdrage 
Bijlage 2: Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen over 2015 

(voorlopig) 
Bijlage 3: Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen over 2014 (op 

basis van de jaarrekeningen 2014) 
Bijlage 4: Te verrekenen vereveningsbijdrage deelnemers 
Bijlage 5: Overzicht exploitatiebijdragen (natuur- en) recreatieschappen 
Bijlage 6: Samenstelling bestuur koepelschap bestuurlijk groen 2015. 
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1.1 Doelstelling en taken Koepelschap 

De doelstelling en taken van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen zijn vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen bevordert, op basis van 
rijks-, provinciaal en regionaal programma /beleid in onderlinge samenhang, een evenwichtige 
ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in 
verhouding tot haar omgeving. 

De regierol van het Koepelschap richt zich in het bijzonder op de ontwikkeling van de 
(her)inrichting en het beheer van regioparken en groenstructuren. Daarbij is aansluiting met 
maatschappelijke ontwikkelingen een voorwaarde. Ook promotie ter bevordering van recreatief 
gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van ontwikkel- en beheerplannen aan de 
beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regierol. 

Het Koepelschap zal haar doel verwezenlijken door onder meer de volgende taken: 
a. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (herinrichting op grond 

van door het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan 
buitenstedelijk groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde 
bestuurlijke platforms voor gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende 
instanties; 

b. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, 
alsmede het bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de 
instandhouding en ontwikkeling van groengebieden; 

c. de verwerving doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks- en provinciale 
middelen binnen het gebied; 

d. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen; 
e. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële 

bijdragen in de uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan 
(natuur- en) recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere 
overheden onderscheidenlijk overige terreinbeherende instanties, niet zijnde deelnemers van 
eerder genoemde schappen in en buiten het gebied; 

f. de verevening van de financiële bijdragen; 
g. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van 

de doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor 
instandhouding en ontwikkeling van groengebieden. 

De besluitvorming inzake de ontvlechting van het Koepelschap (naar verwachting per 1 januari 
2018) heeft er toe geleid, dat de activiteiten van het Koepelschap een 'beleidsarm' karakter 
hebben. Van de bovenvermelde taken wordt alleen invulling gegeven aan het gestelde onder f. 

2. Bestuurlijke samenvatting 

Politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen Inzake het Koepelschap 
Door het Dagelijks en Algemeen Bestuur is in dit verslagjaar in hoofdzaak stilgestaan bij de 
voorgenomen opheffing van het Koepelschap met ingang van 1 januari 2018 en de daaraan 
verbonden financiële gevolgen voor de schapsdeelnemers. De gemeente Rotterdam heeft in de 2' 
helft van 2014 de opdracht gekregen tot het verrichten van een onderzoek naar de mogelijkheden 
tot opheffing en het zo evenredig mogelijk verdelen van de financiële consequenties onder de 
deelnemers. In de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur in december is overeenstemming 
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bereikt over de keuze van een oplossingsrichting, waarbij de provinciale bijdrage in de 
respectievelijke recreatieschappen als 'verevenaar' wordt gehanteerd. De verwachting is, dat 
begin 2016 het eindrapport kan worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 

Van de mondeling gedane verslaglegging inzake het in gang gezette proces tot de uittreding van 
het Rijk uit het schap Midden-Delfland is kennis genomen. Tevens is van gedachten gewisseld over 
het voornemen van de provincie Zuid-Holland om uit te treden uit de diverse gemeenschappelijke 
regelingen (met behoud van de financiële bijdragen in de diverse schappen); dit op basis van het 
nieuwe Collegeprogramma van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft 
inmiddels d.d. 11 november 2015 het besluit genomen uit alle (natuur-) en recreatieschappen te 
treden. Voorts is de mogelijke overdracht van de G.Z-H aan Staatsbosbeheer meerdere malen 
besproken en is aandacht geschonken aan de scenario-onderzoeken die door de verschillende 
schappen in de Rotterdamse regio zijn gehouden. Dit alles om te komen tot een andere invulling 
van de bestuurlijke aansturing van het buitenstedelijk groen. 
Uitgaande van een mogelijk beëindiging van de "Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap voor 
het Buitenstedelijk Groen", is geen inzet meer gegeven aan de mogelijke toetreding van 'nog-niet-
deelnemers'. 

Resultaat 2015 
Uit de onderstaande tabel valt af te lezen aan welke programma's het resultaat kan worden 
toegeschreven en voor welk bedrag. 

Resultaat 2015 naar programma's 

Programma Resultaat V/N» 
1. Bestuurlijke aangelegenheden 14.075 V 
2. Instandhouding & Ontwikkeling buitenstedelijk 
groen 

10.400 V 

Algemene dekkingsmiddelen 2 N 
Totaal 24.473 V 

Het resultaat is als volgt opgebouwd: 

programma 1 Bestuur: 
Representatiekosten, drukwerk, abonnementen en 
bestuurskosten algemeen € 20.700 (i)voordeel 
Accountantskosten € 6.625 (i) nadeel 

Programma 2 Instandhouding & Ontwikkeling buitenstedelijk groen: 
Geen kosten publicatie - en planvorming € 10.400,-(i) voordeel 

Bij de vaststelling van de jaarrekening neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de 
uiteindelijke bestemming van het voordelige resultaat. Voorgesteld wordt om, overeenkomstig de 
begrotingslijn, het voordelige resultaat van € 24.473 toe te voegen aan de Algemene Reserve. Bij 

1 Vs voordelig resultaat, N = nadelig resultaat 

Voor identificatiedoeleinrfen 
Behorend bij controlevei kLinrX 
d.d UMI.20.16,. .. / 



de opheffing, cq. de liquidatie van het schap komt de bestemming van de Algemene Reserve aan 
de orde. 

Een toelichting op het resultaat wordt gegeven bij de afzonderlijke programma's en in § 4.5 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten. 

Voor ident i f ica t iedoele inden 
Behorend bij cont ro leverk lar ing, 

d.d JQ.2.MEI.M1& 



3. Programmaverantwoording 

Programma Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Lasten 
Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 

145.447 
22B 

248.800 

167.100 

260.500 

167.100 

260.500 

153.025 

250.100 

14.075 V 

10.400 V 

Totaal lasten 394.018 427.600 427.600 403.125 24.475 V 

Baten 
Programma 1. Bestuurlijke aanlegenheden 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 

3 

427.025 429.200 429200 429.198 2N 
Totaal baten 427.028 429.200 429200 429.198 2N 

Saldo Kewonn faxlriif&vnëring 33.010 1.600 1.600 26.07:5 24473 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- - - - -

Saldo diverse lasten en baten - - - - -
Kredieten 
Lasten kredieten 90.7SB - 65.000 41.305 23.695 V 
Baten kredieten (bijdragen derden) -

• 
-

Saldo kredieten f90.7581 - (65.0001 (41.3051 23.695 V 

Totaal s.iklo v.ii) b.itt-n fi) l.istfii f.r.7.74B) 1.60(1 (63.41)0) (15.232) 48.168 V 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Toevoeging reserves 2.524 1.600 1.600 1.600 -
Onttrekking reserves 90.758 - 65.000 41.305 23.695 N 
Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves 88.234 (1.6001 63.400 39.705 23.695 N 

Gurraliset-nl resultaat 30.4H6 - - 24.47;-! 24473 V 

Toelichting op resultaat 

Voor een nadere specificatie van het genoemd resultaat en een toelichting op de diverse baten c.q. 
stortingen in de reserves wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklan 
dd 0-2-MB-2018 , 



3.1 Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 

3.1.1 Bestuursproducten 

3.1.1.1. Activiteiten 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Bestuursondersteuning Het Dagelijks Bestuur heeft op 8 april,14 oktober en 2 december 
vergaderd (de DB-vergadering van 13 mei is afgelast en via een 
schriftelijke ronde afgehandeld). Vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur zijn gehouden op 8 juli en 2 december 2015. 

De belangrijkste onderwerpen in 2015 zijn toegelicht onder de 
bestuurlijke samenvatting onder 2. 

3.1.1.2. Kosten 

Product Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Bestuursproducten Lasten 
Baten 

142.100 163.600 163.600 142.900 20.700 V 

Saldo (142.100] (163.600) (163.6001 (142.900) 20.700 V 

De kosten zijn € 20.700 lager dan begroot. De oorzaken zijn: 
• De voorraad briefpapier en enveloppen was voldoende zodat er geen drukwerk behoefde 

te worden bijbesteld (€ 300 V); 
• De bijeenkomsten van zowel het Algemeen - als het Dagelijks Bestuur hebben op G.Z-H 

locaties plaatsgevonden hierdoor was het niet noodzakelijk locaties te huren (€ 1.700 V); 
• Het is niet noodzakelijk gebleken om, naast de lopende onderzoeken, gebruik te maken 

van extra adviezen van derden (€ 8.300 V); 
• Er zijn geen werkzaamheden verricht door externe juristen(€ 10.400). 

3.1.2 Financiën 

3.1.2.1. Activiteiten 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Financiële 
administratie 

Baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen zijn tijdig en systematisch 
vastgelegd. Bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan. 

Financiële 
beleidsadvisering / -
ontwikkeling 

Alle bestuursvoorstellen met financiële gevolgen zijn getoetst 

Voor ident i f icat iedoele inden 
Behorend bij cont ro leverk lar ing 

d.d MMZim 



Jaarstukken De jaarstukken 2014 zijn op 8 juli 2015 vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur en vervolgens verzonden naar het ministerie van BZK. De 
accountant heeft goedkeurende verklaringen afgegeven voor zowel 
getrouwheid als rechtmatigheid. 

Programmabegroting De programmabegroting 2016 is op 8 juli 2015 vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur en verzonden naar het ministerie van BZK. 

3.1.2.2. Kasten 

Product Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Financiën Lasten 3.347 3.500 3.500 10.125 6.625 N 
Baten 3 - - - -

Saldo f3.3431 f33001 f3.5001 flO.1251 6.625 N 

Toelichting resultaat: 
De accountantskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van aanscherping van de 
uitvoeringsrichüijnen voor accountants en het verscherpte toezicht op de accountants. De 
accountant kan hierdoor niet alleen maar steunen op de processen in de organisatie van G-ZH 
maar moet zelf ook veel meer waarnemingen doen. 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorendgb^j £C^tr,p|^.verklar 
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3.2 Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 

3.2.1.1. Activiteiten 

Reguliere 
dienstverlening 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Instandhouding & 
Ontwikkeling 
Buitenstedelijk Groen 

- Terrein Beheer Model 
In dit verslagjaar is de toepassing van de TBM-systematiek 
gecontinueerd op terreinen die nog niet waren opgenomen in deze 
wijze van beheer, op bestaande terreinen waarvan de functie is 
gewijzigd, danwel op nieuwe terreinen die bij de schappen in beheer 
zijn gekomen. 

3.2.1.2. Kosten 

Product Rekening 2014 Primitieve 
begrotlng2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Instandhouding en ontwikkeling 
buitenstede!ijk groen 

Lasten 
Baten 

248.572 260.500 260.500 250.100 10.400 V 

Saldo (248572) (260.500) (260.500) (250.1001 10.400 V 

Toelichting resultaat: 
In de programmabegroting 2015 is het bedrag van € 10.400 niet als storting in de reserve 
recreantenonderzoek opgenomen maar toegevoegd aan het reguliere budget. Er is in 2015 geen 
recreantenonderzoek uitgevoerd, dit verklaart het voordelige verschil. 

3.2.1.3. Kredieten 

Naam krediet Siultuatum ToLl . l l R.Ml l^ l t i t ' Begroting Begroting ru Rekening Realisatie Rcstam % lasten t o v 
krediet t /m2014 zots wiii iuinc2015 2015 t /m 2015 kretlkrl l o u j l kat l lc i 

Stappenplan ontvlechting en opheffing 201S 30.000 0 

• 
0 30.000 30.000 O 1 0 0 S 

Koepelschap 
- Dekking uit Algemene reserve 30000 O 0 301100 30000 0 

Revital isering recreatiegebieden 2016 65.000 0 0 65000 11305 11 J O S S3.695 17% 
- Dekklnguit Algemene reserve 65 OOO 65.000 11305 1L305 53 69S 

. f ., 2U3 . - Dekking uit Algemene reserve '15 000 0 0 65 000 41305 41305 5369S 

Stappenplan ontvlechting en opheffing Koepelschap 

Op 11 juli 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten € 30.000 beschikbaar te stellen voor de 
inhuur van een externe projectleider en deze kosten ten laste te brengen van de Algemene 
Reserve. De gemeente Rotterdam verzorgt de werving en rekent de kosten af op declaratiebasis, 
tot een maximum van € 30.000. In 2016 zal de eindrapportage worden opgeleverd, waarop een 
definitief besluit genomen kan worden over de wijze van opheffing van het Koepelschap. Omdat 
het maximum van € 30.000 is bereikt zal in 2016 worden verzocht om dit krediet op te hogen met 
€ 10.000 vanuit de Algemene Reserve van het Koepelschap. 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend hij jroijlroleyerklaring 
d.d 
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Revitalisering recreatiegebieden 

In 2015 is het consumentonderzoek natuurbeleving gestart, en zijn de eerste resultaten 
gepresenteerd. In het licht van de voorgenomen opheffing van het Koepelschap is er geen verdere 
uitwerking binnen het Koepelschap gegeven aan de revitalisering. De individuele schappen 
kunnen met de gepresenteerde resultaten binnen het eigen gebied, indien gewenst, een nadere 
invulling geven. 

3.2.2 Mutaties in reserves 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Toevoeging reserves 
Onttrekking reserves 90.758 

- - . Toevoeging reserves 
Onttrekking reserves 90.758 - 65.000 41.305 23.695 N 
Saldo - - 6S.00O 41.305 23.695 N 

Toelichting resultaat: 

De onttrekking van € 41.305 betreft de dekking ten laste van de Algemene reserve van de 
gemaakte kosten van het stappenplan ontvlechting en opheffing Koepelschap (€ 30.000), in 2015 
is, voor de ontrekking aan de reserve, geen jaarschijf ingevoerd, hierdoor ontstaat een voordelig 
resultaat van €30.000. 
Het krediet revitalisering recreatiegebieden is begroot van € 65.000, de uitgaven in 2015 zijn 
€ 11.305 De onttrekking aan de reserve is derhalve € 53.696 lager dan begroot. Hierdoor ontstaat 
een nadelig resultaat van € 53.695. 

Per saldo ontstaat er een nadelig resultaat van € 23.695. 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorendjaii contrpleverkiarin 



3.3 Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene 
Dekkingsmiddelen 

Toelichting op de realisatie 

Algemene 
Dekkingsmiddelen 

De Algemene Dekkingsmiddelen zijn volgens begroting bij de deelnemers 
in rekening gebracht en door de deelnemers voldaan. 

Resultaatbestemming De begrote storting in de Algemene Reserve is uitgevoerd. 

Overige Overeenkomstig het besluit van 8 juli 2015 is het bovenwettelijk minimum 
van het weerstandsvermogen terug gestort aan de deelnemers. Deze 
mutatie is rechtstreeks ten laste van de balanspost Eigen vermogen 
verantwoord. 

3.3.1.1. Baten 

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Lasten 
Deelnemersbi ] d rage - - - -
Totaal lasten - -

Baten 
Deelnemersbijdrage 427.02S 429.200 429.200 429.198 2N 
Totaal baten 427.025 429.200 429.200 429.198 2N 

3.3.1.2. Mutaties in reserves 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Rekening 2014 Primitieve Begroting na Rekening 2015 Resultaat 
begroting 2015 wijziging 2015 

Toevoeging reserves 2.524 1.600 1.600 1.600 -
Onttrekking reserves - - - - -
Saldo f2.524) fl.600) (1.600) fl.600] -

Voor identificatiedoeleinden ^ / M 
Behorend b'^cpr ft|'^l^erklaring 
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3.4 Paragrafen 

3.4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
Een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg. Risico's die 
relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet op een andere manier zijn 
ondervangen en die financieel nadelige gevolgen kunnen hebben. Doen deze risico's zich voor dan 
worden de mogelijke financiële risico's ondervangen via het weerstandsvermogen. 

De risico's van het schap zijn geïnventariseerd. Voor het kunnen bepalen van het benodigde 
weerstandsvermogen is de financiële impact per risico zo goed mogelijk ingeschat cq. berekend. 
Om voor de meeste risico's tot een inschatting van de financiële gevolgen te kunnen komen, zijn 
de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog / Midden / Laag) en de 
impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de (gemiddelde) omvang van 
de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen meegenomen bij de 
bepaling van de kans en het effect 

Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als 
risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een 
onnodig hoge risicobuffer vermeden terwijl door de combinatie van verschillende risico's in de 
bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel voldoende vermogen beschikbaar is voor 
tegenvallers. 

Op basis van de risico-inventarisatie is een aantal risico's onderkend. In onderstaande tabel zijn 
de risico's benoemd, is aangegeven wat de kans op voordoen is, of de financiële impact structureel 
of incidenteel is en wat de inschatting van de financiële impact is. 

Risico Aard van het Financiële Kans van Impact 
risico omvang optreden (uitgaande 

risico van vier 
jaar)* 

1. Uittreding niet-deelnemers structureel PM PM PM 
Koepelschap 

PM 

1. Uittreding niet-deelnemers schappen 
Bij uittreding van een deelnemer binnen één van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen 
kan dat gevolgen hebben voor de bijdrage van de overige deelnemers aan die betreffende 
gemeenschappelijke regeling. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het 
Koepelschap brengen zij hun hogere bijdrage aan het betreffende schap in bij het Koepelschap. Dit 
betekent dat het totale saldo van het Koepelschap omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het 
Koepelschap een hogere bijdrage per inwoner gaan betalen. 

Aangezien de besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en 
recreatieschap plaats zal vinden, is het voor het Koepelschap lastig in te schatten wat het risico op 
dat moment is. Dit risico kan derhalve niet gekwantificeerd worden. 

Voor ident i f i ca t iedoe lemden 
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Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit 
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vri j te 
maken om de risico's die zich in de prakti jk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het 
beleid veranderd moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk van de 
omvang van de weerstandscapaciteit De stand van de Algemene reserve is per eind 2015 
€ 75.934 en na verwerking van het bestemmingsvoorstel van het jaarresultaat 2015 bedraagt de 
Algemene Reserve € 100.406. Op de Algemene reserve ligt nog een claim van € 53.695 restant 
krediet rivitalisering recreatiegebieden en nog aan te vragen aanvullend bedrag van € 10.000 op 
krediet Stappenplan en ontvlechting en opheffing KBG in 2016. Het vrije deel van de Algemene 
reserve komt daarmee op € 36.711. 

Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vri j aanwendbare 
Financiële middelen om mogelijke "resterende" risico's met financiële gevolgen op te kunnen 
vangen. Met "resterende" risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende "in control" zijn of 
kunnen worden gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen 
specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden getroffen. Met vrij aanwendbare financiële 
middelen wordt bedoeld alle reserves waar nog geen (toekomstige) beslagen op liggen. Dit zijn 
middelen in de reserve die niet zijn toegekend voor kredieten. 

Ratio Weerstandsvermogen 
Het benodigde weerstandsvermogen dat uit de risico-inventarisatie voortvloeit kan worden 
afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit De uitkomst van die berekening vormt de 
ratio weerstandsvermogen. (Ratio weerstandsvermogen ^Beschikbare weerstandscapaciteit + 
Benodigde weerstandsvermogen) 

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van de 
volgende waarderingstabel. Deze normeringsystematiek is ontwikkeld door het Nederlands 
Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de universiteit van Twente. 

(waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

P >2,0 Uitstekend 
IB 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 

F 1,0 < x<l,4 Voldoende 

F 0,8 < x < 1,0 Matig 

F 0,6 < x<0,8 Onvoldoende 

F <0,6 Ruim onvoldoende 

De ratio is niet te berekenen, aangezien het benoemde risico op P.M. is geraamd. 

3.4.2 Financiering (treasury) 
In de wet FIDO (financiering decentrale overheden) wordt de kasgeldlimiet en de renterisiconorm 
genoemd. Aan beide normen wordt voldaan. 

Kasgeldlimiet 
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitstaande 
gelden < 1 jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het 
beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende 
uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is 

V o o r i d e n t i f i c a t i e d o e l e i n d e n \ U « 
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vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Er is voldaan aan 
de kasgeldlimiet, aangezien er per saldo geen sprake is van een kortlopende schuld. 

Renterisiconorm 
De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het 
renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en 
herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 
januari van het betreffende jaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een 
goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's. In 2015 zijn geen vaste 
geldleningen aangegaan. 

Renteontwikkeling 

De rentebaten zijn naar aanleiding van het verplicht schatkistbankieren uitgekomen op nihil. 

Schatkistbankieren 
Bij het schatkistbankieren wordt dagelijks het saldo bij een vastgesteld drempelbedrag 
overgeboekt op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale 
overheid heeft bij de schatkist. Omgekeerd kan het saldo ook worden aangevuld ten laste van de 
rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de 
benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten. Zie verder het overzicht in de toelichting op 
de balans, onderdeel Schatkistbankieren. 

3.4.3 Bedrijfsvoering 
De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan het schap zijn vastgelegd in de 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO]. In 2007 is de dienstverleningsovereenkomst voor de 
periode 2008-2012 tussen het schap en de provincie Zuid-Holland bekrachtigd. Daarna vond een 
jaarlijkse verlenging plaats. Op 2 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de 
verlenging van de huidige DVO met ingang van 1 januari 2016 met één jaar, onder dezelfde 
voorwaarden als in de vigerende DVO opgenomen. De activiteiten die in het kader van de 
reguliere dienstverlening worden uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in de 
programmaverantwoording. 

De P-component van de dienstverlening door G. Z-H blijkt uit de volgende tabel: 

Productomschrijving Bestuurlijke 
aangelegen

heden 

Beheer, 
onderhoud en 

exploitatie 
gebieden 

Algemene 
dekkings
middelen 

Totaal 

Bestuursproducten 
Planvorming & gebiedsontwj kkeling 

142.900 
250.100 

142.900 
250.100 

Totaal 393.000 0 0 393.000 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklarirïc*s 
d.d ÜZMEIZW /Zï. 
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JAARREKENING 2015 

KOEPELSCHAP BUITENSTEDELIJK GROEN 

Voor identificatiedoeleinden ^ ƒ n 

Behorend bij controleverklaring 
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4. Balans en overzicht van baten en lasten 

4.1 Balans per 31 december 2015 

ACTIVA 
31 december 

2015 
31 december 

2014 

Vlottende activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 313.167 879.335 
- Vorderingen op openbare lichamen 
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist 
- Overige vorderingen 

176.036 
90.355 
46.776 

704.254 

175.081 

Liquide middelen 49.993 232.284 
- Banksaldi 49.993 232.284 

Totaal 363.160 1.111.619 

PASSIVA 
31 december 

2015 
31 december 

2014 

Vaste passiva 
Eigen vermogen 108.924 242.962 
- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserves 
- Nog te bestemmen resultaat 

75.934 
8.518 

24.472 

203.957 
8.518 

30.487 

Vlottende passiva 
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 
- Overige schulden 

202.688 
202.688 

306.908 
306.908 

Overlopende passiva 51.548 561.749 
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 51.548 561.749 

Totaal 363.160 1.111.619 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklarin 
d.d 0.2..MEI.M6 



4.2 Overzicht van baten en lasten 2015 

Programma Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Lasten 
Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 

145.447 
228 

248.800 

167.100 

260.500 

167.100 

260.500 

153.025 

250.100 

14.075 V 

10.400 V 

Totaal lasten 394.018 427.600 427.600 403.125 24.475 V 

Baten 
Programma 1. Bestuurlijke aanlegenheden 
Programma 2. Beheer, onderhoud en exploitatie 
Programma 3. Ontwikkeling 
Algemene dekkingsmiddelen 

3 

427.025 429200 429.200 429.198 2N 
Totaal baten 427.028 429200 429200 429.198 2N 

Saldo gewone bedrijfsvoering 33.010 1.600 1.600 26.073 24.473 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- - - - • 

Saldo diverse lasten en baten - - - - -
Kredieten 
Lasten kredieten 
liaten kredieten (bijdragen derden) 

90.758 - 65.000 41.305 23.695 V 

Saldo kredieten (90.758) - (65.000) (413051 23595V 

Totaal Sülil» van haten en lasten (57.740) 1.600 (63.400) (15.232) 48.16HV 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Toevoeging reserves 2.524 1.600 1.600 1.600 -
Onttrekking reserves 90.758 - 65.000 41.305 23.695 N 
Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves 88234 (1.6001 63.400 39.705 23.695 N 

Gerealiseerd resultaat 

Toelichting 

Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd:  

Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering 
Dit onderdeel betreft de exploitatielasten en -baten van de structurele activiteiten. Dit zijn de 
jaarlijks min of meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie 
kunnen meerjarige trends en ontwikkelingen worden geschetst. 
Diverse lasten en baten bedrijfsvoering 
In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en - baten slechts 
incidenteel voor door de aard hiervan en/of de oorzaak. Het gaat hierbij om o.a. de effecten van 
periodieke herzieningen van voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op 
beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien kunnen worden en terugontvangen bedragen. 
Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over 
de jaren heen eenvoudiger te maken. 

Kredieten 
De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor 
veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklaring-
d.d Q.2.ME1.2M6 

20 



de openbare ruimte. Deze uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) 
en/of onttrekkingen aan de algemene of bestemmingsreserves. 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves. 

Voor een nadere specificatie van het genoemd resultaat en een toelichting op de diverse baten cq. 
stortingen in de reserves wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. 

4.3 Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening 2015 is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1 nauwkeurig. 

Vlottende activa en passiva 

De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

Waarderingsgrondslagen voor resultaatbepaling 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 
slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en lasten worden verantwoord tot 
hun brutobedrag. 

4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015 

4.4.1 Vlottende activa 

4.4.1.1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

DU Vorderingen op openbare lichamen 

2015 2014 
Vorderingen openbare lichamen 176.036 704.254 
Per saldo 176.036 704.254 

In 2015 zijn de deelnemersbijdragen eerder in rekening gebracht en ontvangen, hierdoor is het 
openstaande saldo t.o.v. 2014 lager. 

OU Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

2015 2014 
Urtacttingpri m 's Rijks .•xh.Ttkia: < 1 jaar 90355 
Totaal 90.355 0 

Voor identificatiedoelemden 
Behorend bij controleverklarin 
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Benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 
Verslagjaar 

Drempelbedrag 250 
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 789 635 89 49 

Ruimte onder het drempelbedrag -161 -201 
Overschrijding van het drempelbedrag 539 385 

In de loop van 2015 is geregeld dat op de bankrekening van het schap niet meer saldo kan staan 
dan het drempelbedrag. Dagelijks wordt het saldo bij een vooraf vastgesteld bedrag automatisch 
overgeboekt (afroming) naar de rekening-courant die het schap heeft bij 's Rijks schatkist 

ED overige vorderingen 
2015 2014 

- verevening 2015 46.131 157.312 
- correctie restitutie surplus algemene reserve 417 
- nog te verrekenen 228 228 
Compensabele BTW 17.541 
Totaal 46.776 175.081 

4.4.1.2. Liquide middelen 

DU Banksaldi 
2015 2014 

- rekening-courant Bank Nederlandse Gemeenten 49.993 232.284 
Totaal 49.993 232.284 

4.4.2 Vaste passiva 

4.4.2.1. Eigen vermogen 

4.4.3.1.1 Reserves 

Staat van reserves Saldo 
31-12-2014 

Bestemming 
resultaat 20 l t 

Teruggave 
deelnemers 

Saldo 
1-1-2015 

Toevoegingen 
2015 

Onttrekkingen 
2015 

Saldo 
31-12 2015 

Algemene Reserve 
Reserve recreantenonderzoek 

203.9S7 
8S1B 

30.486 118.804 115.639 1.600 
0 

41.305 
0 

75.934 
8.518 

Totaal 212.475 1600 41305 84452 

12 Algemene reserve 
De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële 
tegenvallers. 

Voor identificatiedoeleinden ê a 
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2015 2014 
Saldo 31 december voorgaand jaar 203.957 217.266 
Bij: bestemming resultaat 2014 30.486 20.460 
Af: teruggave deelnemers 118.804 
Saldo 1 januari 2015 115.639 237.726 
Bij: toevoegingen 1.600 2.524 
Af: Onttrekkingen 41.305 36.293 
Saldo 31 december 75.934 203.957 

Overeenkomstig het besluit van 8 juli 2015 is € 118.804 teruggegeven aan de deelnemers. Deze 
mutatie is rechtstreeks ten laste van de Algemene reserve verantwoord. 

Specificatie toevoegingen: 
- voordelig saldo begroting 1.600 

Totaal toevoegingen 1.600 

Specificatie onttrekkingen: 
(Kredieten: 
- ri vitalisering recreatiegebieden 
- stappenplan ontvlechting Koepelschap 

Totaal onttrekkingen 

11.305 
30.000 
41.305 

El Bestemmingsreserves  

Reserve recreantenonderzoek 
De reserve recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in 
het kader van marketing en communicatie (bijvoorbeeld bezoekersaantallen en 
marktonderzoeken) 

2015 2014 
Saldo 1 januari 8318 62.983 
Bij: toevoegingen 
Af: Onttrekkingen 0 54.465 
Saldo 31 december 8.518 8.518 

4.4.3.1.2 Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening 

2015 2014 
Nog te bestemmen resultaat 24.472 30.487 

24.472 30.487 

Bij de vaststelling van de jaarrekening neemt het bestuur een besluit over de bestemming van het saldo. 

Voor identificatiedoelemden 
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4.4.3 Vlottende passiva 
4.4.3.1. Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

DU Overige schulden 
2015 2014 

Crediteuren 202.688 306.908 
Totaal 202.688 306.908 

DU Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 

2015 2014 
- Nog te ontvangen facturen 
- Overige schulden 

5.000 
46.548 

404.437 
157.312 

Totaal 51.548 561.749 

Specificatie nog te ontvangen facturen 
2015 2014 

- Geschatte accountantskosten 
- Additionele uren kredieten 
- Dienstverlening G.Z-H 

5.000 1.612 
11.925 

390.900 
Totaal 5.000 404.437 

Specificatie overige schulden 

2015 2014 
- verevening 2015 
- correctie restitutie surplus algemene reserve 

46.131 
417 

157.312 

46.548 157.312 

Voor identificatiedoelemden V 2* 
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4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015 

4.S.1 Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Lasten 
Bestuurlijke aangelegenheden 145.447 167.100 167.100 153.025 14.075 V 
Totaal lasten 14S.447 167.100 167.100 153.025 14.075 V 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 3 - . 
Totaal baten 3 - • -

Saldo guwont! bediijfsvueriim f145.443) f167.1001 f167.100) f153.025) 14.075 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- - - - -

Saldo diverse lasten en baten - - -
Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 

- - -

• 
-

Saldo kredieten - - - - -

Tótnnl saldo van baten en lasten f145.443) (167.100) f 167.100) (153.025) 14.075 V 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Toevoeging reserves 
Onttrekking reserves 

- -

• 
- -

Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - - - - -

Gerealiseerd resultaat f145.443) f167.100) (167.100) (153.025) 14.075 V 

Toelichting resultaat 2015: 
Bestuurlijke aangelegenheden 
De kosten zijn € 20.700 lager dan begroot De oorzaken zijn: 
• De voorraad briefpapier en enveloppen was voldoende zodat er geen drukwerk behoefde 
te worden bijbesteld (€ 300 V); 
• De bijeenkomsten van zowel het Algemeen - als het Dagelijks Bestuur hebben binnen G.Z-
H locaties plaatsgevonden, hierdoor was het niet noodzakelijk locaties te huren.(€ 1.700 V); 
• Het is niet noodzakelijk gebleken om, naast de lopende onderzoeken, gebruik te maken 
van extra adviezen van derden (€ 8.300 V); 

• Er zijn geen werkzaamheden verricht door de externe juristen (€ 10.400). 

Financiën 
De kosten zijn hoger dan begroot € 6.625 
Als gevolg van aanscherping van de uitvoeringsrichtlijnen voor accountants en het verscherpte 
toezicht op de accountants. De accountant kan hierdoor niet alleen maar steunen op de processen 
in de organisatie van G-ZH maar moet zelf ook veel meer waarnemingen doen. 

Voor identificatierjoeleinden 
Behorend bij controleverklarin 
d.d QiMnaifi 



4.5.2 Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling Buitenstedelijk Groen 

Programma 2. Instandhouding en 
ontwikkeling Buitenstedelijk Groen 

Rekening 2014 Primitieve Begroting na 
begroting 2015 wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Lasten 
Inrichting, beheer en exploitatie 
Planvorming & Gebiedson twikkel ing 
Marketing & Productontwikkeling 
Regelgeving & handhaving 
Communicatie 

22B 
248.800 260.500 260.500 250.100 10.400 V 

Totaal lasten 248.572 260.500 260.500 250.100 10.400 V 

Baten 
Planvorming & Gebiedson twikkel ing 
Inrichting, beheer en exploitatie 

- - - -

Totaal baten - - - -

Saldo gewone, bedrijfsvoering (248.5721 (260.5001 (260.5001 (250.100) 10.400 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- • - -

Saldo diverse lasten en baten - - -
Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten f bijdragen derdenl 

90.758 65.000 41.305 23.695 V 

Saldo kredieten (90.7581 (65.0001 (41.3051 23.695 V 

Totaal saldo vnn b.iten en lasten (339.330) (260.500) (325.500) (291.4051 34.095 V 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Toevoeging reserves - - -
Onttrekking reserves 90.758 65.000 41.305 23.695 N 
Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves 90.758 65.000 41305 23.695 N 

Gerealiseerd resultaat (248.572) (260.5001 (260.500) (250.100) 10.400 V 

Toelichting resultaat 2015: 
In de programmabegroting 2015 is het bedrag van € 10.400 niet als storting in de reserve 
recreantenonderzoek opgenomen maar toegevoegd aan het reguliere budget Er is in 2015 geen 
recreantenonderzoek uitgevoerd, dit verklaart het voordelige verschil 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 

Incidentele baten Incidentele lasten 

Omschrijving Realisatie 2015 

Begroting 
2015 na 
wijïiging Omschrijving Realisatie 2015 

Begroting 
2015 na 
wijziging 

Kredieten 

Onttrekkingen aan reserves 
Stappenplan ontvlechting en opheffing 
Koepelschap 
Revitalisering recreatiegebieden 

30.000 
11.305 

65.000 

Kredieten 
Stappenplan ontvlechting en opheffing 
Koepelschap 
Revitalisering recreatiegebieden 

Toevoegingen aan reserves 

30.000 
11.305 

65.000 

Totaal 41305 65.000 Totaal 41.305 65.000 
Saldo 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklarind * 
d d O.IMEI.2016 



4.5.3 Algemene Dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen Rekening 2014 Primitieve 
begroting 2015 

Begroting na 
wijziging 2015 

Rekening 2015 Resultaat 

Lasten 
Deelnemersbijdrage - -
Totaal lasten - - -

Baten 
Deelnemersbijdrage 427.025 429.200 429.200 429.198 2N 
Totaal baten 427.025 429200 429.200 429.198 2N 

Saldo gewone bydriffsvciei ing 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 

- - - - -

Saldo diverse lasten en baten - - - - -
Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdragen derden) 

- - - - -

Saldo kredieten - - - - -

•127.025 429.200 429.200 429.1911 2N 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Toevoeging reserves 2.524 1.600 1.600 1.600 -
Onttrekking reserves - - - - -
Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves f2.5241 fl.6001 fl.6001 fl.6001 -

Gerealiseerd resultaat 424.50! 427.600 427.600 427.590 2N 

Toelichting op het resultaat: 
Overeenkomstig het besluit van 8 juli 2015 is een bedrag van bijna € 118.804 teruggegeven aan 
de deelnemers. Dit is rechtstreeks verwerkt als onttrekking aan de Algemene Reserve. 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 
Incidentele baten Incidentele lasten 

Omschriiving Realisatie 2015 
Begroting 2015 

na wijziging Omschrijving Realisatie 2015 
Begroting 2015 

na wijziging 

Diverse baten 

Onttrekkingen aan reserves 

Diverse lasten 

Toevoegingen aan reserves 
- Algemene reserve, begrotingsoverschot 1.600 

Totaal 0 0 Totaal L600 0 
Saldo 1.600 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklarin 
d.d Q.2..WELOT / 



4.5.4 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Onttrekkingen reserves Raming mutaties reserves 
begrotingsjaar na wijziging 

Realisatie mutaties reserves 
begrotingsjaar 

Omschrijving programma 

Baten 
(onttrekking 

reserve) 

Waarvan 
structureel 

Baten 
(onttrekking 

reserve) 

Waarvan 
structureel 

Programma 1 
Programma 2 
Programma 3 
Algemene dekkingsmiddelen 

65.000 0 41.305 

Totaal 65.000 0 41.305 0 

Toevoegingen reserves Raming mutaties reserves 
begrotingsjaar na wijziging 

Realisatie mutaties reserves 
begrotingsjaar 

Omschrijving programma 

Lasten 
(toevoeging 

reserve) 

Waarvan 
structureel 

Lasten 
(toevoeging 

reserve) 

Waarvan 
structureel 

Programma 1 
Programma 2 
Programma 3 
Algemene dekkingsmiddelen 1.600 1.600 

Totaal 1.600 0 1.600 0 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend bij controleverklarinc 
d.d JU.MEI.r 



4.5.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 
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|.F. Weber voorzitter 0 0 0 0 0,5 0 
RAM. van derSande 0 0 0 0 1 0 
BJ. Eerdmans vice-voorzitter 0 0 0 0 1 0 
DA Verbeek. 9 0 0 0 1 0 
VA Smit o 0 0 0 1 0 
A.J. Hoekstra 0 0 0 0 1 0 
M. Hamerslag 0 0 0 0 0,5 0 
I.C. Monhemius-van der Veen 0 0 0 0 0 
A. van Steenderen 0 0 0 0 0 
G. Boudesteijn 0 0 0 0 \ 0 
FJ. van de Velde 0 0 0 0 0 
H.LJ. Mirck 0 0 0 0 1 p_ M J. van Cappelle 0 0 0 0 0 
C. Pleijsier 0 0 0 0 ^ 0 
|. de Leeuwe 0 0 0 0 0,5 ö~ P.Y.J. Blok-van Werkhoven 0 0 0 0 0,5 0 
P.D. Hofman 0 0 0 0 1 0 
D. Blok 0 0 0 0 0,5 0 
In de kolom "duur van het dienstverband" is de duur van het bestuurslidmaatschap vermeld. 
De genoemde vergoedingen zijn zowel over 2015 als over 2014 nihil en liggen dus onder de daarvoor 
gestelde wettelijke grens. 

Voor ident i f icat iedoele inden 

B eh o re n d ̂  |j c|9 ̂ | r ^ ' f r k ' a r ' n ^ 
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5 - Overige gegevens 

51 Gebeurtenissen na balansdatum 

Na de b a l a t u m zijn g e e n gebeurtenissen te vermelde. 

5.2 Controleverklaring 

Voor identificatiedoeleinderw / 
Behorend bij controleverklarirfq 
dd 0.2.WE!.2öJfi /K„ 



Bijlage 1 Deelnemersbijdragen2015 

Bijlage 1 Deelnemersbijdragen  

Definitieve afrekening 2014 
Voor de opstelling van de definitieve afrekeningen is uitgegaan van de door de betrokken 
(natuur- en) recreatieschappen vastgestelde jaarrekeningen. 

Bijdragen van de deelnemers over 2014 
ln onderstaand overzicht worden de bijdragen van de deelnemers per inwoner weergegeven. 
Gemeenteklasse Def. afrekening 

2014K.B.G. 
Voorl. afrekening 

2015 K.B.G. 
0 tot 20.000 inwoners 
20.000 tot 50.000 inwoners 
meer dan 50.000 inwoners 

€ 6,40 
€ 6,55 
€ 7,62 

€ 6,68 
€ 6,84 
€ 7,95 

Afrekening afnemers 

deelnemer: dienstjaar 
2014 

Albrandswaard 6.020 
Barendrecht 12.644 
Bernisse -1.076 
Brielle 630 
Capelle a/d Ijssel -58.837 
Hellevoetsluis -5.865 
Hendrik-ldo-Ambacht 10.603 
Krimpen a/d Ijssel 4.758 
Maassluis -13.624 
Nederlek 8 
Ridderkerk 10.411 
Rotterdam 128.188 
Schiedam -40.576 
Spijkenisse -7.492 
Vlaardingen -39.734 
Westvoorne -382 
Zwijndrecht 10.268 
Provincie Zuid-Hollan -15.945 
Totaal 

De bedragen met een minteken dienen nog aan de deelnemers te worden betaald, de positieve bedragen 
zijn vorderingen op de betrokken deelnemers. Bovenstaande bedragen kunnen een kleine afwijking vertonen 
ten opzichte van de bedragen in de bijlagen 1,2 en 3 hetgeen zijn oorzaak vindt in de afronding op hele Euro's. 

Voor diverse gemeenten is het saldo negatief. 
Volgens de richtlijnen van de BBV worden deze saldi in de eindbalans onder overige schulden vermeld. 

Voor identificatiedoeleinden 
Behorend ^ ^ c ^ [ ° ^ j f r k l a r i n ^ " 



Bijlage 2 Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen over 2015 (voorlopig) 
aantal lawranm VM alt* aan (renten |rmrrrrtm 
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75* 259» 
75% 
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Bijlage 3 Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk groen over 2014 (Definitief) 
aantai Inwonen van alle ai 
l« IMK 

totale werkelijk e Wkiragen gemremen 
totale werkelijke Nkiragm pnrrinrle 2ukMI*lland 
tniaiewerkr-lijke kosten 
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genû rrten 50% «213513 

€9160952 

33 



Bijlage 4 Te verrekenen vereveningsbijdragen deelnemers 
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laarrekening 2015 voorlopig 
Deelnemers ln totaal Reeds betaald Te 
Koepelschap verrekening cq. verrekend verrekenen 
Buitenstedelijk Groen bijlage 3 hetKB.G. 

Albrandswaard 43.259 43.848 -589 
Barendrecht 81.721 83.212 -1.491 
Bernisse 0 0 0 
Brielle 22.920 22.753 167 
Capelle a/d IJssel 156.381 184.633 -28.252 
Hellevoetsluis -55.015 -52.411 -2.604 
Hendrik-ldo-Ambacht 50.942 52.143 -1.201 
Krimpen a/d IJssel -231.327 -230.745 -582 
Maassluis 40.920 41.839 -919 
Nederlek -51.843 -51.644 -199 
Ridderkerk 76.406 79.061 -2.655 
Rotterdam -306.074 -309.017 2.943 
Schiedam 243.191 244.698 -1.507 
Spijkenisse 189.156 193.003 -3.847 
Vlaardingen 173.362 172.574 788 
Westvoorne 19.965 19.912 53 
Zwijndrecht 75.601 77.886 -2.285 
Provincie Zuid Holland -100.364 -142.547 42.183 

429.201 429.198 3 

Jaarrekening ' 2014defïnitJef 
Deelnemers in totaal Reeds betaald Te 
Koepelschap verrekening c.q. verrekend verrekenen 
Buitenstedelijk Groen bijlage 4 hetKB.G. 

Albrandswaard 41.984 35.964 6.020 
Barendrecht 80.322 67.678 12.644 
Bernisse -19.182 -18.106 -1.076 
Brielle 22.429 21.799 630 
Capelle a/d IJssel 135.821 194.658 -58.837 
Hellevoetsluis -57.930 -52.065 -5.865 
Hendrik-ldo-Ambacht 51.244 40.641 10.603 
Krimpen a/d IJssel -239.054 -243.812 4.758 
Maassluis 43.274 56.898 -13.624 
Nederlek -55.807 -55.815 8 
Ridderkerk 75.433 65.022 10.411 
Rotterdam -223.379 -351.567 128.188 
Schiedam 239.826 280.402 -40.576 
Spijkenisse 184.769 192.261 -7.492 
Vlaardingen 171.805 211.539 -39.734 
Westvoorne 18.476 18.858 -382 
Zwijndrecht 74.268 64.000 10.268 
Provincie Zuid Holland -117.274 -101.330 ir,.'i.ir, 

427.025 427.025 
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Bijlage 5 Overzicht exploitatiebijdragen (natuur- en) recreatieschappen 

Overzicht van de deelnemersbijdragen van de (natuur-en) recreatieschappen als verwerkt in de (voorlopige) 
jaarrekening 2015 en de definitieve afrekening 2014 en een overzicht van de bijdragen van de 
deelnemers aan het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 

Totaal exploitatiekosten (natuur-en)recreatieschappen 
(Natuur- en) Recreatieschap 2015 2014 
Haringvliet 333.922 332.056 
IJsselmonde 2.803.255 2.654.867 
Krimpenerwaard 1.951.760 1.945.085 
Midden-Delfland 1.902.899 1.767.496 
Rottemeren 3.556.185 3.284.493 
Voorne-Putten-Rozenburg 2.537.709 2.425.581 
Hitlandbos 601.888 565.141 
Totaal schappen 13.687.618 12.974.719 

Totaal deelnemers Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
(Natuur- en) Recreatieschap 2015 2014 
Haringvliet 214.577 213.367 
IJsselmonde 2.803.255 2.654.867 
Krimpenerwaard 1.844.414 1.838.106 
Midden-Delfland 1.552.814 1.440.747 
Rottemeren 3.236.129 2.988.888 
Voorne-Putten-Rozenburg 2.537.709 2.425.581 
Hitlandbos 372.102 368.363 
Sub-totaal schappen 12.561.000 11.929.919 
Apparaatskosten 429.200 427.026 
Totaal-generaal 12.990.200 12.356.945 



Bijlage 6 Samenstelling bestuur Koepelschap Bestuurlijk Groen 2015 

Leden Dagelijks Bestuur 

Naam Gemeente/organisatie Functie 
De heer J.F. Weber Provincie Zuid-Holland Voorzitter 
De heer B.J. Eerdmans Gemeente Rotterdam Vice-voorzitter 
De heer DA Verbeek Gemeente Brielle 
De heer H.L.J. Mirck Gemeente Zwijndrecht 
De heer A. van Steenderen Gemeente Schiedam 
De heer P.D. Hofman Gemeente Hellevoetsluis 
Mevrouw M.J. van Cappelle Gemeente Capelle a/d IJssel 
De heer G. Boudesteijn Gemeente Krimpen a/d IJssel 

Leden Algemeen Bestuur 

Naam Gemeente/organisatie Plaatsvervanger 
De heer J.F. Weber Provincie Zuid-Holland De heer RA Janssen 
De heer RA.M. van der Sande Provincie Zuid-Holland Mevrouw A.W. Bom-Lemstra 
De heer B.J. Eerdmans Gemeente Rotterdam 
De heer D.A. Verbeek Gemeente Brielle Mevrouw I.Y. de Groot 
De heer VA Smit Gemeente Ridderkerk De heer M. Japenga 
De heer A.J. Hoekstra Gemeente Vlaardingen De heer R. van Harten 
De heer M. Hamerslag Gemeente Bernisse De heer J.W. Mijnans 
Mevrouw I.C. Monhemius-van der 
Veen 

Gemeente Barendrecht De heer D. Vermaat 

De heer A. van Steenderen Gemeente Schiedam Mevrouw N. Gouweleeuw 
De heer G. Boudesteijn Gemeente Krimpen a/d 

IJssel 
De heer AJ. de Leeuw 

De heer F.J. van de Velde Gemeente H-I Ambacht De heer G.B. van der Vlies 
De heer H.L.J. Mirck Gemeente Zwijndrecht De heer R. Kreukniet 
Mevrouw M.J. van Cappelle Gemeente Capelle a/d IJssel De heer D.P. van Sluis 
De heer C. Pleijsier Gemeente Maassluis 
Mevrouw J. de Leeuwe Gemeente Albrandswaard 
Mevrouw P.Y.J. Blok-van Werkhoven Gemeente Westvoorne De heer A.L. van der Meij 
De heer P.D. Hofman Gemeente Hellevoetsluis De heer CJA van Lith 
Mevrouw D. Blok Gemeente Krimpenerwaard 

Voor identificatiedoelemden / n 

Behorend bij controleverklariftqj 
d.d 0.2.MEUÖrö / [y-



Deloitte. Deloitte Accountants B.V. 
Schenkkade 47 
2595 AR Den Haag 
Postbus 90721 
2509 LS Den Haag 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9815 
www.deloitte.nl 

Aan het algemeen bestuur van het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
t.a.v. Groenservice Zuid-Holland 
Postbus 341 
3100 AH SCHIEDAM 

Datum Behandeld door Ons kenmerk 

10 mei 2016 J.M.J. Fuchs 105.327/2016/002-ea 

Onderwerp Uw kenmerk 

Accountantsverslag jaarrekening 2015 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 
Wij hebben de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen gecontroleerd. Hierbij ontvangt u ons accountantsverslag over het 
boekjaar 2015 waarin wij de belangrijkste controlebevindingen hebben opgenomen. 

1. Inleiding 

1.1 Opdracht 

U heeft ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2015. Onze controle start 
met het maken van een analyse van de risico's waar u als gemeenschappelijke regeling mee te 
maken heeft. Onze risicoanalyse en daarop gebaseerde controleaanpak richten zich niet 
uitsluitend op de jaarrekening zelf, maar ook op het systeem van interne beheersing. Hoe beter 
dat systeem functioneert, hoe meer zekerheid er bestaat dat betrouwbare informatie wordt 
opgeleverd, zowel tussentijds als bij de jaarverantwoording. Wij onderzoeken tijdens de interim-
controle de proces- en programmarisico's, om te bepalen of hierin voldoende 
beheersmaatregelen (de AO/IB) zijn getroffen. Het product van deze interimcontrole is een 
managementletter met verbeterpunten ter verdere optimalisatie van de interne beheersing. 
Wij hebben deze managementletter gezonden aan de directeur a.i. G.Z-H. 

Bij de jaarrekeningcontrole stellen wij vast of de jaarrekening is opgesteld volgens de geldende 
verslaggevingsvoorschriften (het BBV), of de door u opgestelde jaarrekening een getrouw beeld 
geeft en of de baten en lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook stellen 
wij vast dat de posten in de jaarrekening adequaat zijn toegelicht. Onze controle houdt niet in dat 
wij alle posten controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden en/of 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
Nederland, januari 2014' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
toepassing. 
Deloitte Accountants 8.V. Is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 
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onrechtmatigheden te ontdekken, rekening houdend met de materialiteitsgrenzen zoals 
vastgelegd in het Normenkader Rechtmatigheid 2015 dat is vastgesteld door het algemeen 
bestuur op 2 december 2015 (materialiteitsgrenzen zijn in overeenstemming met het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden. Het product van de jaarrekeningcontrole is de 
controleverklaring bij de jaarrekening en dit accountantsverslag. 

1.2 Onafhankelijkheid 

Een belangrijk aspect bij onze oordeelsvorming betreft onze onafhankelijkheid. De Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft hiervoor de Verordening inzake 
Onafhankelijkheid (ViO) vastgesteld. De ViO is van toepassing op alle cliënten waar assurance-
opdrachten worden uitgevoerd en beoogt bij te dragen aan het vertrouwen in het beroep. Meer 
iriformatie kunt u vinden op de website van onze beroepsgroep (www.nba.nl). Op basis van onze 
toetsing aan het 'normenkader' concluderen wij dat onze onafhankelijkheid als certificerend 
accountant bij uw gemeenschappelijke regeling voldoende is gewaarborgd. 

2. Vermogen en resultaat 

In het BBV wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en 
resultaatbestemming. Alle baten en lasten dienen via de programmarekening te lopen. Er mogen 
geen baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen worden gemuteerd. 

De mutaties in het eigen vermogen vinden plaats door middel van de resultaatbestemming. Het 
resultaat vóór bestemming bedraagt € 15.232 nadelig. Per saldo is tussentijds € 39.705 aan de 
reserves onttrokken, zodat het uiteindelijke nog te bestemmen jaarresultaat € 24.473 voordelig 
bedraagt. Dit bedrag is afzonderlijk vermeld onder het eigen vermogen in de balans. 

In het hierna volgende overzicht hebben wij de mutaties in de reserves schematisch weergegeven 
Ontwikkeling Eigen Vermogen in € 2015 2014 

Stand van de reserves per 1 januari 242.962 300.709 

Directe uitkering algemene reserve aan deelnemers -/-118.804 

Tussentijdse resultaatbestemming tijdens boekjaar -/- 39.705 -/- 88.234 

Gerealiseerd resultaat 24.473 30.486 

Totaal (= resultaat vóór bestemming) -/- 15.232 -/- 57.748 

Stand per 31 december 108.926 242.962 
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De reserves van uw schap zijn in 2015 met een bedrag van € 134.036 afgenomen. Dit komt 
overeen met het resultaat voor bestemming van € 15.232 verminderd met de teruggave van een 
deel van de algemene reserve aan de deelnemers (€ 118.804) waartoe uw bestuur bij de 
vaststelling van de jaarrekening 2014 heeft besloten om het weerstandsvermogen van het 
Koepelschap terug te brengen tot de norm van 1,4%. Deze mutatie is direct in het eigen 
vermogen verwerkt. Naar aanleiding van onze controle is de teruggave aan de deelnemers 
gecorrigeerd in de jaarrekening van 2015 opgenomen, omdat de teruggave voor de gemeente 
Hendrik-ldo-Ambacht niet juist was opgenomen. Het verschil bedraagt € 419. 

De omvang van uw reserves bedraagt ultimo 2015 30% van het balanstotaal (2014: 22%). 

Voor een meer uitgebreide analyse van het rekeningresultaat over het jaar 2015 verwijzen wij u 
graag naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten 2015. 

3. Controlebevindingen jaarrekening 2015 

3.1 Goedkeurende controleverklaring 

Bij de jaarrekening 2015 van uw gemeenschappelijke regeling hebben wij op 2 mei 2016 een 
goedkeurende controleverklaring verstrekt. In dit kader wijzen wij u erop dat, indien tot de 
vergadering van het algemeen bestuur omstandigheden blijken die aanpassing van de 
jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de vergadering van het 
algemeen bestuur moet worden gemaakt. 

Uiteraard treden wij in die situatie in nader overleg met u. Datzelfde geldt overigens indien het 
algemeen bestuur mocht besluiten om de jaarstukken niet ongewijzigd vast te stellen. 

3.2 Planning & controlcyclus 

Het opstelproces van de jaarstukken is het sluitstuk van de planning & controlcyclus van een 
organisatie. Voor een goede cyclus is het essentieel dat planning en uitvoering, begroting en 
verantwoording in de organisatie en in de bedrijfsprocessen zijn verankerd en functioneren. Dat 
beperkt zich niet alleen tot de jaarstukken, maar kent een veel bredere werking. 
Risicobeheersing, besluitvormingsprocessen, begrotingsprocessen, tussentijdse informatie
voorziening, dagelijkse uitvoering, interne beheersing en een adequate ondersteuning van uw 
bestuur. 

Bij aanvang van de jaarrekeningcontrole bleek dat de kwaliteit van de ter controle aangeboden 
conceptjaarstukken niet veel verbeterd was ten opzichte van voorgaande jaren. 
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Helaas bleek bij de controle ook dat de kwaliteit van de onderliggende opsteldossiers nog voor 
verbetering vatbaar is. Er zijn in het controleproces wederom fouten geconstateerd die hebben 
geleid tot aanpassingen in de definitieve jaarrekening (met name berekening van bijdragen 
deelnemers en verwerking van teruggave van het eigen vermogen aan de deelnemers). 

3.3 Schatkistbankieren 

Per 15 december 2013 is de wetswijziging inzake verplicht schatkistbankieren in werking 
getreden. Het verplicht schatkistbankieren houdt in dat gemeenten, provincies, waterschappen en 
door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen al hun overtollige liquide middelen en 
beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën en niet langer financiële geldmiddelen 
en vermogen bij private partijen buiten de schatkist aanhouden. De middelen die een decentrale 
overheid in de schatkist aanhoudt, blijven beschikbaar voor de uitoefening van hun publieke 
taak. 

Zoals uit uw jaarstukken blijkt, heeft uw gemeenschappelijke regeling in 2015 niet heeft voldaan 
aan de wettelijke verplichting tot schatkistbankieren (in de eerste twee kwartalen van 2015 is het 
voorgeschreven drempelbedrag voor bedragen die buiten de schatkist gehouden mogen worden 
overschreden). Het niet voldoen aan de verplichting tot schatkistbankieren leidt tot 
onrechtmatigheden. Deze onrechtmatigheden worden alleen gerapporteerd en wegen niet mee 
naar het accountantsoordeel inzake de rechtmatigheid. Aan deze overtredingen van de wet Fido 
zelf zijn namelijk geen (directe) financiële gevolgen verbonden. 

4. Administratieve organisatie en interne beheersing 

4.1 Algemeen 

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in september 2015 - februari 2016 onze 
interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle was in belangrijke mate gericht op het 
vaststellen van de opzet, het bestaan en de werking van maatregelen van administratieve 
organisatie en de interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor onze controle op de 
betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens. Daarnaast 
hebben wij gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd. Vóór de start van de interim-controle 
hebben wij in een zogenoemde pre-audit meeting de focus van de controle 2015 met het 
Afdelingshoofd Bestuur en Toezicht G.Z-H afgestemd. Daarbij hebben wij het opstel- en 
controleproces van het voorgaande jaar geëvalueerd en verdere procesverbeteringen met elkaar 
afgesproken. Gedurende de controlewerkzaamheden hebben wij regelmatig voortgangsoverleg 
met elkaar gehad. 
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Wij hebben onze bevindingen besproken met het Afdelingshoofd Bestuur en Toezicht a.i. 
G.Z-H. en vastgelegd in een managementletter gericht aan de directeur a.i. G.Z-H.. Voor onze 
bevindingen en aanbevelingen verwijzen wij u graag naar onze managementletter d.d. 12 
februari 2016. 

Op verzoek van G.Z-H hebben wij voor het verslagjaar 2015 extra controlewerkzaamheden 
gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en herstelacties gesignaleerd om inzicht te hebben in de 
naleving van interne en externe wet- en regelgeving en de getrouwe en rechtmatige 
totstandkoming van significante posten en stromen in de financiële administratie en de 
jaarrekening. Wij hebben deze werkzaamheden in de periode september 2015 - februari 2016 
uitgevoerd als een uitbreiding van onze reguliere accountantscontrole en hebben van de 
bevindingen gebruik gemaakt voor onze (interim) controlewerkzaamheden gericht op de 
beoordeling van de opzet en het bestaan en werking van de interne beheersing. Alle primaire 
bedrijfsprocessen maakten deel uit van onze controle. 

Op basis van de controle van de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) 
concluderen wij dat er geen belangrijke leemten zijn in de opzet en het bestaan van de 
administratieve organisatie relevant voor onze accountantscontrole. Naar onze mening bestaat er 
binnen G.Z-H. over het algemeen voldoende aandacht voor de interne beheersing van de 
reguliere bedrijfsprocessen zoals aanbesteding, factuurbehandeling en betalingen. De 
zogenoemde onvervangbare maatregelen van interne controle zijn aanwezig en dragen bij aan 
een controleerbare omgeving. 

4.2 Betrouwbaarheid en continuïteit geautomatiseerde gegevensverwerking 

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn er geen bevindingen of aan
dachtspunten betreffende de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking die wij onder uw aandacht willen brengen. 

Met betrekking tot het voorgaande brengen wij onder uw aandacht dat de accountantscontrole 
primair is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening en niet op het doen van 
uitspraken over de betrouwbaarheid en de continuïteit van de geautomatiseerde gegevens
verwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Daarnaast maken wij ten behoeve van de 
controle van de jaarrekening slechts in beperkte mate gebruik van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking binnen uw organisatie, aangezien wij onze controlebevindingen 
overwegend baseren op aanwezige brondocumenten, zoals facturen en contracten. Onze 
bevindingen raken dan ook slechts die onderdelen die wij onderzocht hebben, wat wil zeggen dat 
wij ter zake geen volledigheid pretenderen. Hiervoor is een specifiek daarop gericht onderzoek 
noodzakelijk. 
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4.3 Financieel systeem 

In november 2015 hebben wij, met medewerking van de afdeling I&A van P.Z-H. en als 
onderdeel van onze reguliere jaarrekeningcontrole, IT-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was 
een follow-up op ons onderzoek 2014 en mede gericht op het testen van de digitale workflow en 
de gerelateerde General IT-controls om systematisch vast te stellen dat de procuratieregeling 
juist en volledig in CODA is ingevoerd. 

Op basis van onze IT-audit op de (aan de workflow gerelateerde) General IT-controls en de 
application controls (in de digitale workflow) hebben wij vastgesteld dat wij kunnen steunen op 
betrouwbaarheid van de registraties in de workflow in CODA ten behoeve van de controle van 
de jaarrekening van de schappen. 

5. Fraude 

Van de accountant wordt op grond van de regels van de beroepsorganisatie (NBA) een 
professioneel-kritische houding verwacht ten aanzien van afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude in de jaarrekening. Om invulling te geven aan deze verplichting, hebben wij 
een fraudediscussie gevoerd binnen het controleteam en met het management van G.Z-H, 
waarbij wij de nadruk hebben gelegd op de eventuele mogelijkheden van materiële onjuistheden 
als gevolg van fraude in de jaarstukken en op preventieve maatregelen daarbij. Daarnaast hebben 
wij zelfstandig werkzaamheden uitgevoerd die erop waren gericht om het risico van het 
"omzeilen" van de interne beheersingsmaatregelen door het management te detecteren. Tevens 
hebben wij specifieke controles uitgevoerd op memoriaalboekingen en belangrijke schattingen in 
de jaarrekening en zijn wij alert geweest op significante en ongebruikelijke transacties. 

Hoewel wij een kritische houding hebben ten opzichte van risico's van fraude in de jaarrekening, 
merken wij op dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. Tijdens de 
uitvoering van onze controle van de jaarrekening 2015 hebben wij geen aanwijzingen verkregen 
dat er sprake is geweest van fraude. 

Als onderdeel van onze controle hebben wij het management van G.Z-H verzocht inzicht te 
geven in de eigen inschatting van het risico dat de jaarrekening een materiële afwijking zou 
kunnen bevatten als gevolg van fraude, in de aard, omvang en frequentie van deze inschattingen, 
het proces dat G.Z-H daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover met uw bestuur. 

Tijdens deze gesprekken heeft het management van G.Z-H aangegeven zich bewust te zijn van 
frauderisico's en voorbeelden gegeven van de manier waarop zij deze beheersen. In 2015 is 
gestart met het opstellen van een gerichte frauderisicoanalyse als onderdeel van de interne 
beheersingsomgeving. Wij hebben kennisgenomen van deze analyse en aanbevelingen gedaan 
voor de verdere uitwerking en implementatie in de organisatie van G.Z-H. voor zover betrekking 
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hebbend op de dienstverlening aan uw schap. Gelet op het belang van een risicoanalyse die is 
toegespitst op de huidige economische ontwikkelingen en actuele interne beheersing adviseren 
wij u het proces van periodieke frauderisicoanalyses een vast onderdeel te laten uitmaken van het 
interne controlesysteem dat erop is gericht bedrijfsrisico's te onderkennen, het belang en de 
waarschijnlijkheid daarvan in te schatten en het daarop toespitsen van de interne beheersing. 

6. Controle rechtmatigheid 

6.1 Bevindingen rechtmatigheidscontrole 

Bij de jaarrekening 2015 hebben wij voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van baten, 
lasten en balansmutaties een goedkeurend oordeel afgegeven. De basis voor de rechtmatigheids-
controle is het normen- en toetsingskader 2015 dat uw algemeen bestuur heeft vastgesteld. 
Conform voorgaand jaar hebben wij de controle op de rechtmatigheid van de financiële 
beheershandelingen in januari - maart 2016 uitgevoerd en onze bevindingen besproken met het 
Afdelingshoofd Bestuur en Toezicht G.Z-H. a.i.. 

Uit onze controle op de rechtmatigheid en de getrouwheid zijn geen bijzonderheden gebleken die 
relevant zijn voor ons oordeel. 

6.2 Begrotingsrechtmatigheid 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de 
begroting blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden 
gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een besluit kan 
nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan het algemeen 
bestuur van budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk wordt gemaakt op het 
budgetrecht. 

Het overschrijden van de begroting is altijd onrechtmatig, maar hoeft niet in alle gevallen te 
worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het algemeen bestuur nadere 
regels kan stellen wanneer kostenoverschrij dingen die worden gecompenseerd door direct 
gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passen binnen het beleid (2) en 
kostenoverschrij dingen bij openeinde-regelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de 
accountant. In die gevallen dat het algemeen bestuur geen nader beleid stelt, geldt het 
uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet worden betrokken bij de 
beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven. 

Deze kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn 
opgenomen. In de toelichting op de programmarekening is per programma een analyse van de 
begrotingsafwijkingen opgenomen. Als norm voor het toelichting van overschrijdingen is een 
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percentage van 3% of een bedrag van € 2.500 gehanteerd. Hiermee legt uw gemeenschappelijke 
regeling op een adequate wijze verantwoording af over de rechtmatigheid van de lasten over 
2015. 

Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, 
waarvan het dagelijks bestuur in de jaarrekening moet aangeven dat ze nog dienen te worden 
geautoriseerd, aan de orde stellen. Extra lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten 
daarvoor de ruimte bieden, terwijl deze extra lasten niet direct zijn gerelateerd aan de extra 
opbrengsten, en waarbij het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de 
aanwending van deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. 

De begrotingsuitputting van de lasten in de programmarekening geeft het volgende beeld: 

Lastenovcrschrijding Onrechtmatig, Onrechtmatig, 
programma in € Bcgrotingsaftvijking telt niet mec telt wel mee 

Geen overschrijdingen boven de voorgeschreven norm (3% of € 2.500). 

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifieke analyse naar de toelichting op de 
programmarekening. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en met deze rapportage een zinvolle bijdrage te 
leveren aan de bestuurlijke behandeling van de jaarrekening en zijn graag bereid een nadere 
mondelinge toelichting te geven. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. Arxhoek RA 
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Aan het dagelijks bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
T.a.v. Groenservice Zuid-Holland 
Postbus 341 
3100 AH SCHIEDAM 

Datum Behandeld door Ons kenmerk 

2 mei 2016 J.M.J. Fuchs 105.327/2016/001-ea 

Onderwerp Uw kenmerk 

Controleverldaring jaarrekening 2015 

Geacht bestuur, 

Hierbij ontvangt u onze controleverklaring bij de jaarrekening 2015 van uw gemeenschappelijke 
regeling. 

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. 
Dit exemplaar is bestemd voor uw eigen archief. De overige exemplaren van de 
controleverkJaring zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de 
accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van 
de controleverklaring gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet 
zijn voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de 
beroepsorganisatie NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van accountants. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te 
worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept, waarvan een 
gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat onze hiervoor genoemde 
toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt vastgesteld door 
het algemeen bestuur. 

Indien u deze jaarstukken inclusief controleverklaring opneemt op internet, dient u te 
waarborgen dat de jaarstukken inclusief controleverklaring goed zijn afgescheiden van andere 
informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in 
niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te 
nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant 
gecontroleerde jaarrekening"). 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte ziin de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
Nederland, januari 2014' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. Is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 
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Overigens wijzen wij erop dat, indien tot het moment van de vergadering van het algemeen 
bestuur omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een 
dergelijke aanpassing nog vóór deze vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die 
situatie onze genoemde toestemming. 

Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 

Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij 
u separaat verslag uit. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

E.H.A. ArxhoekRA 

Bijlagen: Een controleverklaring bij de jaarrekening 2015 en gewaarmerkte jaarrekening 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk 
Groen 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Wij hebben de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen te Schiedam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2015 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015 met de 
toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van Koepelschap Buitenstedelijk Groen is verantwoordelijk voor het 
opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten ais 
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming 
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (Bado), het besluit van het algemeen bestuur d.d. 2 december 2015 en het 
Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
Delottta Touche Tohmatsu Umtted 

toepassing. 
Deloitte Accountants B V is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 243628S3. 
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde weriaaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld 
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, 
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. 

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de 
redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen 
bestuur op 2 december 2015. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt 
voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan 
reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen 
bestuur vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die 
naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel 
zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WTsTT-informatie de 
toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten 
en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015, in overeenstemming met 
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn 
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Den Haag, 2 mei 2016 
Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: E.H.A. Arxhoek RA 
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Reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag 2015 

Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het accountantsverslag inzake de 
jaarstukken 2015. We constateren dat het jaarrekeningproces 2015 sneller is afgerond dan 
vorig jaar het geval was. Daarnaast hebben we kennis genomen van de constatering van de 
accountant dat de kwaliteit van de onderliggende opsteldossiers nog voor verbetering 
vatbaar is. 

Verder onderschrijven wij de overige punten die in het accountantsverslag aan bod komen. 
Veel van de genoemde punten zijn eerder onderkend en er zijn reeds maatregelen genomen 
om tot verbetering te komen. Voorbeelden van de genomen maatregelen zijn betere 
samenwerking tussen de diverse afdelingen, een duidelijke structuur binnen de financiële 
afdeling en meer tussentijdse interne controles. De maatregelen hebben deels al tot 
zichtbare verbeteringen geleid en deels zullen de in gang gezette verbeteringen in 2016 
zichtbaar worden. 

We adviseren het AB om kennis te nemen van het accountantsverslag en de concept
jaarstukken 2015 vast te stellen. 



Primitieve 
begroting 

2016 

Voorgestelde 

1ste begrotings

wijziging 2016 

Begroting 2016 

na wijzigingen 

Gewone bedrijfsvoering 
Lasten 
Programma 1. Bestuur 166.000 166.000 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 258.800 258.800 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 0 
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 
Totaal lasten 424.800 424.800 
Baten 0 
Programma 1. Bestuur 0 0 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 0 0 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 426.400 426.400 
Overige algemene dekkingsmiddelen 0 0 
Totaal baten 426.400 426.400 
Saldo gewone bedrijfsvoering 1.600 1.600 

0 
Incidentele lasten en baten 0 
Incidentele lasten 0 0 
Incidentele baten 0 0 
Kredieten lasten 0 10.000 10.000 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 0 0 
Saldo incidentele lasten en baten 0 10.000 10.000 
Saldo na incidentele lasten en baten 1.600 10.000 11.600 

Resultaatbestemming 0 
Storting reserves 1.600 1.600 
Onttrekking reserves 0 10.000 10.000 
Saldo resultaatbestemming 1.600 10.000 11.600 
Saldo na resultaatbesternmlna 0 0 0 
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1. Leeswijzer 

Voor u ligt de programmabegroting 2017 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Gelet op de diverse 
bestuurlijke ontwikkelingen, zoals de voorgenomen opheffing van deze gemeenschappelijke regeling met 
ingang van 1 januari 2018, is in de voorgaande begrotingen 2015 en 2016 al ingezet op een "beleidsarme" 
begroting. Deze lijn wordt in de Programmabegroting 2017 gecontinueerd. Met andere woorden: alleen het 
hoogst noodzakelijke ten dienste van de continuïteit is in deze begroting vermeld. 

De grondslagen en kaders voor deze begroting worden uiteengezet in hoofdstuk 2. Vervolgens komen in 
hoofdstuk 3 per programma aan de orde de activiteiten en de kosten; dit alles zoals gebruikelijk op 
programmaniveau. 

Hoofdstuk 4 zal daarna ingaan op de volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte en voor 
het schap relevante paragrafen, te weten: 

Weerstandsvermogen en risico's 
Financiering 
Bedrijfsvoering 

De geprognosticeerde balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten komen aan bod in 
hoofdstuk 5. 

Ter informatie is opgenomen: 
Bijlage 1 - Overzicht van de ramingen van de (natuur-) en recreatieschappen als opgenomen in de 
conceptbegrotingen en de meerjarenbegroting tot en met 2021; 
Bijlage 2 - Overzichten van de verdeling van de kosten over de deelnemers in het Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen voor de jaren 2017, 2018, 2019 , 2020 en 2021; met daarbij de kanttekening, dat 
vanwege de al dan niet bekend zijnde opheffingsdata van de diverse recreatieschappen het 
meerjarenaspect in hoge mate fictief is. 
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2. Grondslagen en kaders begroting 

2.1 Opbouw begroting 
Op de voorliggende programmabegroting 2017 zijn de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) toegepast. 

Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd: 
1. Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering 
2. Diverse lasten en baten bedrijfsvoering 
3. Kredieten 

4. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Ad. 1 Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering 
Dit onderdeel betreft de exploitatielasten en -baten van de sttructurele activiteiten. Dit zijn de jaarlijks min of 
meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie kunnen meerjarige trends en 
ontwikkelingen worden geschetst. 
Ad. 2 Diverse lasten en baten bedrijfsvoering 
In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en - baten slechts incidenteel 
voor door de aard hiervan en/of de oorzaak. Het gaat hierbij o.a. de effecten van periodieke herzieningen van 
voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien 
kunnen worden en terugontvangen bedragen. Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat 
gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over de jaren heen eenvoudiger te maken. 

Ad. 3 Kredieten 
De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor veranderingen in de 
natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze 
uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) en/of onttrekkingen aan de algemene of 
bestemmingsreserves. 

Ad.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves. 

2.2 Indexering 
De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring van 
Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor 
gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) opgenomen 
in de septembercirculaire: 0,5%. Als gevolg van correcties voor verschillen tussen begrote en werkelijke inflatie 
in voorgaande jaren komt het totale gecorrigeerde indexeringspercentage voor loon- en prijsmutaties voor 2017 
uit op 0,60%. 

De lasten zijn, in principe alleen daar waar mogelijk, geïndexeerd met het genoemde indexpercentage van 
0,60%. Als voorbeeld worden kapitaalslasten niet geïndexeerd. De baten (opbrengsten) zijn uit oogpunt van het 
voorzichtigheidsprincipe niet geïndexeerd. Mede gelet op de economische ontwikkelingen is voorzichtigheid 
geboden. 
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2.3 Kaders 
Dit kader geeft de totstandkoming en de mutaties weer, die vanaf 2006 binnen de gemeenschappelijke regeling 
hebben plaatsgevonden. 

Op 21 december 2006 vond de bekendmaking plaats in het Provinciaal Blad, nr. 92, ter zake de opheffing van 
de "Gemeenschappelijke Regeling Financieel Koepelschap" onder gelijktijdige instelling van de 
"Gemeenschappelijke Regeling voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen". De voorgestane wijziging werd 
daarmee een feit. Hieraan voorafgaand waren eensluidende raadsbesluiten genomen door de deelnemende 
gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle a/d IJssel, Hellevoetsluis, Hendrik-ldo-
Ambacht, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, 
Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht, alsmede door Provinciale Staten van Zuid-Holland. 

Na bekendmaking in het Provinciaal Blad nr. 97 van 13 november 2008, is per 1 januari 2008 de gemeente 
Nederlek toegetreden, waardoor het aantal deelnemers op 19 kwam. Met de installatie van de gemeenteraad 
van Rotterdam per 18 maart 2010 werd formeel de fusie tussen de gemeenten Rotterdam en Rozenburg 
bezegeld. De gemeente Rozenburg houdt op te bestaan als zelfstandige gemeente en gaat verder als 
deelgemeente van Rotterdam. Hierdoor komt het aantal schapsdeelnemers weer op 18. 

Per 1 januari 2015 is de gemeente Bernisse gefuseerd met de gemeente Spijkenisse en zijn beiden opgegaan 
in de nieuwe gemeente Nissewaard. Zowel bij de opstelling van de begroting 2017, als bij de opstelling van de 
jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 is, resp. wordt uitgegaan van de oorspronkelijke afzonderlijke gemeenten. 
Per 1 juli 2014 is het natuur- en recreatieschap Zuid-Westelijke Delta gevormd, bestaande uit de gebiedsdelen 
Haringvliet en Grevelingen van de gelijknamige voormalige schappen. In de kostenverdeling over de 
deelnemers in het Koepelschap zijn de bijdragen voor het gebiedsdeel Grevelingen niet meegenomen. 

Per 1 januari 2015 is de gemeente Nederlek gefuseerd met 4 andere gemeenten in de Krimpenerwaard. Naast 
de zelfstandig gebleven gemeente Krimpenaan den IJssel wordt de rest van de Krimpenerwaard gevormd door 
één gemeente Krimpenerwaard. Zowel bij de opstelling van de begroting 2016, als bij de opstelling van de 
jaarrekening 2015, 2016 en 2017 is, resp. wordt uitgegaan van de nog zelfstandige gemeente Nederlek. Per 1 
januari 2015 zijn de rechten en plichten van de opgeheven schappen Reeuwijkse Plassen en omgeving en de 
Krimpenerwaard formeel overgeheveld naar de Groenalliantie Midden-Holland e.o. In de kostenverdeling over 
de deelnemers in het Koepelschap zijn de bijdragen voor het gebiedsdeel Reeuwijkse Plassen niet 
meegenomen. 

Doelstelling en taken van het Koepelschap als vermeld in de gemeenschappelijke regeling 
Overeenkomstig het gestelde in de gemeenschappelijke regeling, is de regierol van het Koepelschap voor het 
Buitenstedelijk Groen vooral gericht op de ontwikkeling van de (her)inrichting en het beheer van de regioparken 
Rottemeren, IJsselmonde, Midden-Delfland en de overige groenstructuren in de regio met als doel te komen tot 
een doelgerichte en doelmatige inzet van middelen. 
Ook promotie ter bevordering van recreatief gebruik van de regionale groenstructuur en het toetsen van 
ontwikkel- en beheerplannen aan de beleidsuitgangspunten maken deel uit van de beoogde regierol. Het 
Koepelschap voor het Buitenstedelijk Groen heeft tot doel om op basis van rijks-, provinciaal en regionaal 
programma/beleid in onderlinge samenhang een evenwichtige ontwikkeling en instandhouding van het 
buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in verhouding tot zijn omgeving, te bevorderen. 

Het Koepelschap wil haar doel verwezenlijken door uitvoering te geven aan de in de gemeenschappelijke 
regeling beschreven en voor de goede orde hieronder vermelde taken: 
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a. het formuleren van de strategische inzet en aansturing van beheer en (her)inrichting op grond van door 
het rijk, provincie en gemeenten vastgesteld beleid ter opheffing van het tekort aan buitenstedelijk 
groen voor natuur- en recreatieschappen en/of daartoe (om)gevormde bestuurlijke platforms voor 
gebiedsgericht werken, evenals overige terreinbeherende instanties; 

b. het doelmatig en doelgericht alloceren en aanwenden van rijks- en provinciale middelen, alsmede het 
bepalen van maximale bijdragen van de deelnemende gemeenten voor de instandhouding en 
ontwikkeling van groengebieden; 

c. de verwerving, doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van de rijks-, en provinciale 
middelen binnen het gebied; 

d. het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen; 
e. het onder te stellen voorwaarden toekennen en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen in de 

uitvoering/uitwerking van de hiervoor bedoelde doelen, voornamelijk aan (natuur- en) 
recreatieschappen in het gebied en in voorkomende gevallen aan andere overheden onderscheidenlijk 
overige terreinbeherende instanties niet zijnde deelnemers van eerder genoemde schappen in en 
buiten het gebied; 

f. de verevening van de financiële bijdragen; 
g. het evalueren en monitoren van het doen uitvoeren van de vastgestelde doelen, alsmede van de 

doelmatige aanwending en doelgerichte toewijzing van doelen en middelen voor instandhouding en 
ontwikkeling van groengebieden. 

De invulling voor het begrotingsjaar 2017 van deze taken vindt u in zeer beperkte mate terug onder de 
programma's 1 en 2, waarbij ook de relatie wordt gelegd met de ontwikkelingen waarmee het Koepelschap en 
de recreatieschappen te maken hebben. In dat verband wordt hier herhaald de continuering van het 
'beleidsarme' karakter van deze begroting 2017 in afwachting van de beoogde opheffing van de 
"Gemeenschappelijke Regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen" per 1 januari 2018. 
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3. Programmaplan 

Gelet op de voorgenomen opheffing per 1 januari 2018, is voor het Koepelschap Buitenstedelijk Groen via 
deze begroting 2017 sprake van ongewijzigd beleid. 

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 
Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden 
Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 
Algemene dekkingsmiddelen 

In de navolgende paragrafen wordt ieder afzonderlijk onderdeel toegelicht. Hierbij wordt per programma een 
toelichting gegeven op de activiteiten en de kosten. 

3.1 Programma 1 Bestuurlijke aangelegenheden 

3.1.1 Activiteiten 
Bestuursproducten 
Dit product omvat de formeel noodzakelijk advisering aan en ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen 
Bestuur evenals de voorbereiding, verslaglegging en afhandeling van de vergaderingen van het Dagelijks 
Bestuur en de vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Daarnaast wordt invulling gegeven aan 
representatieve en andere verplichtingen namens het schapsbestuur. 

Inzet wordt gegeven aan de verevening van de exploitatiesaldi van de schappen onder de deelnemers van het 
Koepelschap en aan het blijven actualiseren van het Terrein Beheer Model (TBM). Beide zaken zijn van belang 
in relatie tot de opheffing van het Koepelschap en de toekomst van (de rechtsopvolgers van) de afzonderlijke 
recreatieschappen. 

Een andere ontwikkeling waaraan in dit laatste bestaansjaar aandacht zal worden geschonken is de opheffing 
van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen met ingang van (streefdatum) 1 januari 2018. 

Financiën 
In het kader van de financiële ondersteuning blijven ook in dit finale jaar de volgende activiteiten worden 
uitgevoerd: 

verzorgen van de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling: tijdige en 
systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; 
structureel uitvoeren van de verbijzonderde interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid 
op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op 'inkoop en aanbestedingen' en het betalingsverkeer; 
toetsen van alle bestuursvoorstellen ten aanzien van incidentele en/of structurele financiële 
consequenties; 
opstellen van de planning & control producten; 
begeleiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, jaarrekeningcontrole). 

3.1.2 Kosten 
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Rekening 2015-
% iJr^lfnTS^^^ 
^b^grotin^i20lé|.. 

Primit ievev 

Bestuursproducten 
Lasten 
Baten 

142.900 162.500 163.500 

Sa/c/oir..-. ' - ^ t f N M f t & r V " - ' :^;'i42.öóö; ;»'^:;.^1jS3?50Or 

EF--1 -^SHK ;Re kehirigl20J5f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^j ïPnmit ieye 
j;begroting 2017; 

Financiën 
Lasten 
Baten 

10.125 3.500 3.500 

mts: m%mm®m^m#&&---'- / v 10M25- i t ' * 3 500-

Programma 1. B e s ^ ^ ^ ^ r ^ a ^ ^ ^ ^ h ^ T ^ ^ ^ n ^ • 'Rekening^ 
2 0 1 5 ^ ; 

. • -#f 

-
is.?Rrimiöeve 
Irbegroting 

Primitieve 
begroting 

2017 

Lasten 
Bestuurlijke aangelegenheden 153.025 166.000 167.000 

WÊÈÊBmm . 167.000? 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 3 - -

9JtïW • -

Saldo gewone bedrijfsvoering 153.022- 166.000- 167.000-

Incidentele Baten en Lasten 
ÉÖtealihjcidelitelé'bM ' - . 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
SaiSöjtó^évoëgirigéri , .« 

' • • • Resultaat 153.022- 166.000- 167.000-
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3.2 Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 

3.2.1 Activiteiten 
De natuur- en recreatiegebieden vallend binnen de gemeenschappelijke regeling worden onderhouden conform 
het principe 'schoon, heel en veilig' voor een optimaal gebruik door de bezoekers, waarbij de relatie met alle in 
het gebied aanwezige en potentiële contractanten zodanig is dat van weerszijden de gemaakte afspraken 
worden nageleefd. 

Het hierbij inzetten van het geactualiseerde Terrein Beheer Model (TBM) als beheersinstrument is van groot 
belang, zowel uit oogpunt van efficiënt beheer, als ter beheersing van de hieraan verbonden kosten. 

Samenwerking terreinbeheerders 
Begin 2012 werd overeenstemming bereikt tussen de terreinbeheerders G.Z-H, Zuid-Hollands Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Hierdoor wordt bijgedragen aan een vraaggericht aanbod met meer 
differentiatie en kennisontwikkeling. Deze samenwerkingsvorm blijft ook in het jaar 2017 nog gecontinueerd 
worden. 

3.2.2 Kosten 

Programma 2:^rista nd hg u ^ ^ g ^ ^ o ^ v i kke 1 i n r ^ ^ ^ ^ ^ t e d e li jk" |llllkining~'V 
i >:. 2015 , . 

Primitieve . 
begroting 

. 

'Primitieve-

• ̂  Lasten 
Instandhouding & Ontwikkeling 250.100 258.800 260.400 

mmsmmm 
Baten 
Instandhouding & Ontwikkeling - -
ï f o t a a l . b a t e H » S * . . - i * S-

Saldo gewone bedrijfsvoering 250.100- 258.800- 260.400-

Incidentele Baten en Lasten 
foJa l ta i fö r4 !^ .èV lH i ten eh'-lastTn •: • ' | t » & 4 1 . 3 0 5 - 1 - W -1 ''sSST- -

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
S l ^ l d l t o l l i y o l ^ m±- ' 41.3051 aaftf. -1 ïmwam 
Resultaat 250.100- 258.800- 260.400-
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3.3 Algemene dekkingsmiddelen 

j ^ k e ning £ o J | 
j fë|primit ieve^ 
Irog^fing^lpJeJ 

Hffi^m ib'eye ^ 
|^^^gg^2^^ 

Algemene dekkingsmiddelen 
Lasten 
Baten 429.198 426.400 429.000 

swdmm^:-- -. •. - 1 : . l . 426.400 429:0007 

||tekening ju j^p 
^Primit ieve ^ 
|begroting 2016| 

BraBrimitieve 'M 
||gjg]̂ ti.n9 201^ 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Lasten 
Baten 

1.600 1.600 1.600 

i ü l i l l ^ ü j o ï W •>;i'.6ops •r.600r 

Sfjpftrn Itfeve^B 
^ ^ r o t i n g ^ r ^ ^ 

^p^imitieve^^É 
^^^png#201p 

Deelnemersbijdrage 
Bijdrage deelnemers 

Bijdrage gemeenten 
Bijdrage Provincie 

429.198 426.400 429.000 
Deelnemersbijdrage 
Bijdrage deelnemers 

Bijdrage gemeenten 
Bijdrage Provincie 

214.599 
214.599 

213.200 
213.200 

214.500 
214.500 

Voor een nadere specificatie ten aanzien van de verdeling van de deelnemersbijdrage wordt u verwezen naar 
bijlage 2. 
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4. Paragrafen 

4.1 Weerstandsvermogen en risico's 
Het beleid ten aanzien van de bepaling, inschatting en beheersing van risico's is vastgelegd in de Nota 
Weerstandsvermogen, door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 18 december 2014. De risico's voor 2017 
zijn met het opstellen van voorliggende begroting opnieuw geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot de volgende 
risico's: 

Incidenteel/St Financiële Uitgaande van 
Risico Kans ructureel impact 4 jaar* 
Uittreding deelnemers Koepelschap structureel PM PM 
Uittreding niet-deelnemers Koepelschap structureel PM PM 
Totaal PM PM 

De hierboven vermelde risico's worden als volgt toegelicht: 

1. Uittreding deelnemers Koepelschap 
De kans bestaat dat één van de deelnemers van het Koepelschap besluit uit te treden uit de 
gemeenschappelijke regeling danwel uit een (natuur- en ) recreatieschap. Afhankelijk van de positie van de 
betreffende deelnemer kan dit grote dan wel kleinere financiële gevolgen hebben voor de achterblijvers in het 
betreffende (natuur- en) recreatieschap. De exacte gevolgen zijn uiteraard afhankelijk van de resultaten van de 
onderhandelingen met de overige deelnemers van het betreffende schap over de voorwaarden waaronder kan 
worden uitgetreden. Aangezien de resultaten van dergelijke onderhandelingen niet op voorhand zijn in te 
schatten, kan voor dit risico geen kwantificering worden aangegeven. 

2. Uittreding niet-deelnemers schappen 
Bij uittreding van een deelnemer binnen één van de afzonderlijke gemeenschappelijke regelingen kan dat 
gevolgen hebben voor de bijdrage van de overige deelnemers aan die betreffende gemeenschappelijke 
regeling. Wanneer er financiële gevolgen zijn voor deelnemers aan het Koepelschap brengen zij hun hogere 
bijdrage aan het betreffende schap in bij het Koepelschap. Dit betekent dat het totale saldo van het 
Koepelschap omhoog gaat waardoor alle deelnemers aan het Koepelschap een hogere bijdrage per inwoner 
gaan betalen. 

Aangezien de besluitvorming rondom dergelijke situaties binnen het betreffende natuur- en recreatieschap 
plaats zal vinden, is het voor het Koepelschap lastig in te schatten wat het risico op dat moment is. Dit risico 
kan derhalve niet gekwantificeerd worden. 

Met de ratio weerstandsvermogen wordt berekend of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te 
maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Deze ratio wordt als volgt 
bepaald: 

Ratio = Beschikbare weerstandscapaciteit (vrije ruimte binnen de reserves) 
Benodigde weerstandsvermogen (totaal bedrag aan ingeschatte risico's) 

De ratio is niet te berekenen, aangezien het benoemde risico op P.M. is geraamd. 

11 



4.2 Financiering 

Kasgeldlimiet 
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitgaande gelden < 1 
jaar en de tegoeden / schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de renterisico's 
op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld 
aan het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,2% van het totaal van de jaarbegroting bij 
aanvang van het jaar. Naar verwachting behoeven in 2017 geen kasgeldleningen te worden afgesloten. 

Renterisiconorm 
De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het renterisico is het 
geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en herfinanciering onderhevig is. Het 
renterisico mag maximaal 20% van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende kalenderjaar 
bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille en de 
renterisico's. Naar verwachting behoeven in 2017 geen vaste geldleningen te worden afgesloten. 

Schatkistbankieren 
Het schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing. Zero-balancing betekent het dagelijks 
overboeken van het saldo boven een vastgesteld drempelbedrag van minimaal € 250.000 en maximaal € 2,5 
miljoen op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de 
schatkist dan wel het aanvullen van een bankrekening ten laste van de rekening-courant die een decentrale 
overheid heeft bij de schatkist. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op de laatstgenoemd bankrekening aan 
het einde van de dag altijd nul is. Vanaf het moment van invoering is het niet meer toegestaan als decentrale 
overheid (tijdelijk) overtollige gelden te beleggen. Alle (tijdelijk) overtollige middelen worden in het 
schatkistbankieren opgenomen. De bestaande beleggingen blijven tot het einde van de huidige looptijd of tot 
het moment van vrijvallen gecontinueerd. Het verplicht schatkistbankieren geldt ook voor gemeenschappelijke 
regelingen. Ten behoeve van dit verplichte schatkistbankieren zijn rekeningen geopend om de rekening-courant 
overeenkomst tussen de Staat en de gemeenschappelijke regeling gestalte te geven. 

4.3 Bedrijfsvoering 
De afspraken over de dienstverlening door G.Z-H aan de gemeenschappelijke regeling worden vastgelegd in 
de Dienstverleningsovereenkomst. De activiteiten die in het kader van de reguliere dienstverlening worden 
uitgevoerd, zijn per programma toegelicht in het programmaplan. 

Rroductomschrijving* T '. 'ï - **•"". *•* 

1. Bestuur 

> 

-2KI nsta nd h' oud ing 
e'mpntwikkeling. 
buitenstedelijk :. 
groep 

Totaal 

Bestuursproducten en financien 
Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 

161.500 
"260.400 

161.500 Bestuursproducten en financien 
Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 

161.500 
"260.400 260.400 

161.500 s gSR542^9Ö0i 
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5. Geprognosticeerde balans en overzicht van baten en lasten 

5.1 Geprognosticeerde balans per 31 december 2017 

Vlottende activa 
Ujtzettingëirmet een rentetypische looptijd; <j1 jaar 
- Vordenngen op openbare lichamen 

Lf_ _ 23j.Z6l 
237.761 

L • : 1246.161 
246.161 

Tota'ain:; • « • Ü •< 237.761 

^ 3 1 december^ 31. december. 

Vaste passiva 
Eigén^njiogen * "fT 3T " - ' 
- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserves 

mr—~~*< •} --"TaapnKr.1 
237.761.: 
229.243 

8.518 

1' _ 3*46.161 
237.643 

8.518 

totaal l l $W& Ü-* 237161. • 246!16jt| 



5.2 Overzicht van lasten en baten 2017 

* ik r̂ J i i J 'Iii. \ i ji- 'ï'" ^ 2 0 1 5 : ï 

PrimitieTe , gPrimiüevë 

Reguliere bedrijfsvoering 

Lasten 
Programma 1. Bestuur 
Programma 2. Instandhouding & ontwikkeling buitenstedelijk groen 

153.025 
250.100 

166.000 
258.800 

167.000 
260.400 

f ! i I4ÖJf25i 

Baten 
Programma 1. Bestuur 
Alg. dekkingsmiddelen, deelnemersbijdrage 
Overige algemene dekkingsmiddelen 

3 
429.198 426.400 429.000 

i ^ l ï 4 2 9 Ï 2 0 i l | IÉïiS29!tre 

Saldo reguliere bedrijfsvoering 26.076 1.600 1.600 

Incidentele lasten en baten 
Incidentele lasten 
Incidentele baten 
Kredieten lasten 
Kredieten baten (bijdragen van derden) 

41.305 -
-

Wms^iéimiikW^mSSi^n • v "• C a : ' f:41.:305ï WÊIIjBKÈÊiÊÊËË 
Totaal saldo van baten en lasten 15.229- 1.600 1.600 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Toevoeging reserves 
Onttrekking reserves 

1.600 
41.305 

1.600 1.600 

Sa 1 d óUoeyóe g i r?ge rite nfonttre U ^ ' t i j 6 T a ' r f P 8 i l | S % l ^ ^ % È : ^As |3S l l 705 i 

Resultaat 24.476 

14 



5.3 Waarderingsgrondslagen 
De programmabegroting 2017 is opgesteld conform de voorschriften van het BBV. Voorzover niet anders 
vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde en vermeld in afgeronde bedragen 
van € 1. 

Vlottende activa en passiva 
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen resultaatbepaling 
Baten en lasten 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 



5.4 Toelichting op de geprognosticeerde balans 

5.4.1 Vlottende activa 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Saldo per 1 januari 
Bij: Stortingen 
Af: Onttrekkingen 

Geraamde boekwaarde per 31 december 

246.161 

237.761 
10.000 

1.600 

De vlottende activa hebben betrekking op de liquide middelen. Voor een nadere toelichting hierop wordt 
verwezen naarde paragraaf financiering. 

5.4.2 Vaste passiva 

Eigen vermogen 

Algemene Reserve 

De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële tegenvallers. 

Algemene reserve 

Geraamd saldo per 1 januari 237.643 

Bij: bestemming resultaat 

Bij: Stortingen 1.600 

Af: Onttrekkingen . 10.000 
Geraamd saldo per 31 december 229.243 

Bestemmingsreserves 

Reserve Recreantenonderzoek 
De reserve recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in het kader 
van marketing en communicatie (bijvoorbeeld bezoekersaantallen en marktonderzoeken). 
Dit bedrag zal bij liquidatie van het Koepelschap worden verdeeld onder de deelnemers. 

Geraamd saldo per 1 januari 8.518 

Bij: Stortingen 

Af: Onttrekkingen 
Geraamd saldo per 31 december 8.518 

16 



5.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

Programma 1 Bestuur 

tekening 
. begrot ing 

^^imi^e.veij^ 

Lasten 
Bestuurlijke aangelegenheden 153.025 166.000 167.000 

Baten 
Bestuurlijke aangelegenheden 3 - -

. 3? ". 3 

Saldo gewone bedrijfsvoering 153.022- 166.000- 167.000-

Incidentele Baten en Lasten 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

mmmmm 
Resultaat 153.022- 166.000- 167.000-

Dvi G.Z-H 
Ace. Kosten 
Bestuurskosten 

160.500 
3.500 
2.000 

161.500 
3.500 
2.000 

Totaal 166.000 167.000 

De lasten binnen programma 1 voor bestuursproducten en financiën zijn geïndexeerd met 0,60%. 
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Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 

j | r ö g r ^ m a |tedél^k' •Sgekenmg ,v 

Lasten 
Instandhouding & Ontwikkeling 250.100 258.800 260.400 

r< .«aw. . . 25ölióal - ^ 2 6 0 . ^ 0 0 

Baten 
Instandhouding & Ontwikkeling - - -
mmmem: *yr*- M 
Saldo gewone bedrijfsvoering 250.100- 258.800- 260.400-

Incidentele Baten en Lasten 
Tptaaljihcidentele,baten éh lasten , v^. ;" Z h - '3 H- 41305-. 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

MiiiMbsii^ --ar:' is 
Resultaat 250.100- 258.800- 260.400-

Dvl G.Z-H 258.800 260.400 
Totaal 258.800 260.400 

De lasten zijn geïndexeerd met 0,60%. 
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Algemene dekkingsmiddelen incl. deelnemersbijdrage 

trimilieve I, 

Lasten 
Overiqe structurele baten & lasten - - -

Baten 
Overige structurele baten & lasten 
Deelnemersbijdrage 429.198 426.400 429.000 
lóWal ba tèW*- T 32;#M2"6WÖJ 

Saldo gewone bedrijfsvoering 429.198 426.400 429.000 

Incidentele Baten en Lasten 

'-I 
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

WBBBtmmmsmÊËmte .---ia ga&i .600-1 
Resultaat 427.598 424.800 427.400 

Op de deelnemersbijdrage is de indexering verwerkt. 
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Bijlage 1 Overzicht ramingen van (natuur-) en recreatieschappen 
volgens conceptbegrotingen en de meerjarenbegroting t/m 2021 

Overzicht san de ramingen ven de deelnemersbijdragen van de (natuur-) 
en recreatieschappen en een overzicht van de deelnemers in het 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2017 tot en met 2021 

Totaal exploitatiekosten (natuur-en) recreatieschappen 

(Natuur- en) Recreatieschap 2017 2018 2019 2020 2021 
IJsselmonde 2.803.022 2.803.022 2.803.022 2.803.022 2.803.022 
Voorne-Putten-Rozenburg 2.521.218 2.521.218 2.521.218 2.521.218 2.521.218 
Krimpenerwaard 1.949.237 1.949.237 1.949.237 1.949.237 1.949.237 
Haringvliet 332.568 332.568 332.568 332.568 332.568 
Midden-Delfland 1.902.899 1.902.899 1.902.899 1.902.899 1.902.899 
Rottemeren 3.751.645 3.751.645 3.751.645 3.751.645 3.751.645 
Hitland bos 566.384 566.384 566.384 566.384 566.384 
Totaal schappen 13.826.973 13.826.973 13.826.973 13.826 973 13.826.973 

Totaal voor verevening in aanmerking komend, ten laste van deelnemers Koepelschap Buitenstedelijk Groen 

(Natuur-en) Recreatieschap 2017 2018 2019 2020 2021 
IJsselmonde 2.803.022 2.803.022 2.803.022 2.803.022 2.803.022 
Voorne-Putten-Rozenburg 2.521.218 2.521.218 2.521.218 2.521.218 2.521.218 
Krimpenerwaard 1.842.028 1.842.028 1.842.028 1.842.028 1.842.028 
Haringvliet 213.695 213.695 213.695 213.695 213.695 
Midden-Delfland 1.552.814 1.552.814 1.552.814 1.552.814 1.552.814 
Rottemeren 3.413.997 3.413.997 3.413.997 3.413.997 3.413.997 
Hitland bos 349.864 349.864 349.864 349.864 349.864 
Sub-totaal schappen 12.696.638 12.696.638 12.696.638 12.696.638 12.696.638 
Apparaatskosten 429.000 429.000 429.000 429.000 429.001 
Totaal-generaal 13.125.638 13.125.638 13.125.638 13.125.638 13.125.639 
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Bijlage 2 Overzichten van de kostenverdeling over de deelnemers 
in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen voor 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 
Begroting 2017 van het koepelschap buitenstedelijk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 1.260.000 

Instandhoudt ngs-Ontwikkeli ngs-
kosten kosten 

totale werkelijke bijdragen gemeenten 9.214.583 
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G) 3.482.055 

9.214.583 
3.482.055 

12.696.638 

Normbedrag per inwoner 

instandhouding ontwikkeling 
Instandhoudings- Ontwikkelings Werkelijke Totaal inclusief na verrekening 
kosten kosten Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaatkosten korting 

Bijdragen gemeenten na verevening 
Bijdrage Provincie na verevening 25% 75% 3.174.160 0 3.174.160 3.482.055 214.500 3.388.660 

12.696.639 0 12 696.639 12.696 638 1 429.000 429.001 13.125.639 

SCHAPPEN KOEPEl.SCHAP 
Aantal inwoners Verrekening 

Deelnemers In Aantal inwoners gecorrigeerd Totaal bijdrage bijdragen aan de verrekening wsrrekening totale bijdrage 
Koepelschap januari 2015 Corr. voor verrekening Totaal bijdrage ontwikkelk osten Totaal werkelijk Apparaats schappen cf. Totaal bijdrage nieuwe korting nieuwe Totaal na verrekening Totaal recreatie 
Buitenstedeliik Groen (Bron C.B.S.) Factor korting aan schappen schappen betaalde kosten kosten Koepelschap voor venekening Verrekening deelnemers deelnemers omslag korting verrekening korting per inwoner 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Albrandswaard 25.148 66 21.627 128.650 0 128.850 3.827 169.915 173.742 44.892 0 44.892 173.742 6,91 
Barendrecht 47.521 86 40.868 243.483 0 243.483 7.233 321.084 328.317 84.834 0 84.834 328.317 6,91 
Bemisse (Nissewaard) 0 100 0 100.757 0 100.757 0 0 0 -100.757 0 -100.757 0 
Brielle 16.467 84 13.832 86.383 0 86.383 2.446 10B.673 111.121 24.738 0 24.738 111.121 6,75 
Capelle a/d IJssel 66.476 100 66.478 349.864 0 349.864 11.765 522.292 534, D57 184.193 0 184.193 534.057 8,03 
Hellevoetsluis 36.882 86 33.439 318.203 0 318.203 5.918 262.717 268.635 -49.568 0 -49.568 268.635 6,91 
Hendrik-ldo-Ambacht 29.156 66 25.074 149.386 0 149.386 4.437 196.997 201.434 52.048 0 52.048 201.434 6.91 
Krimpen a/d IJssel 26.970 86 24.914 428.832 0 428.832 4.409 195.740 200,149 -228.683 0 -228.683 200.149 6.91 
Maassluis 32.201 66 27.693 179,232 0 179.232 4.901 217.573 222.474 43.242 0 43.242 222.474 6,91 
Nederlek 14.157 84 11.892 146.193 0 146.193 2.105 93.431 95.536 -50.657 D -50.657 95.536 6,75 
Ridderkerk 45.149 86 38.828 231.329 0 231.329 6.872 305.057 311.929 80.600 0 80.600 311.929 6.91 
Rotterdam 623.652 100 623.652 5.401.759 0 5.401.759 110.371 4.899.795 5.010.166 -391.593 0 -391.593 5.010.166 8,03 
Schiedam 76.869 100 76.869 367.897 0 367.897 13.604 603.930 617.534 249.637 0 249.637 617.534 8.03 
Spijkenisse (Nissewaard) 85.121 100 85.121 384.259 0 384.259 15.064 668.763 683.627 299.568 0 299.568 683.827 8.03 
Vlaardingen 71.645 100 71.645 396.197 0 396.197 12.679 562.887 575.566 179.369 0 179.369 575.566 8,03 
Westvoorne 14.083 84 11.830 73.949 0 73.949 2.094 92.944 95.038 21.089 0 21.089 95.038 6.75 
Zwijndrecht 44.50' 86 38.271 228.010 0 228.010 6.773 300.681 307.454 79.444 0 79,444 307.454 6,91 
Totaal ' 1.260.000 1.212.033 9.214.583 0 9.214.583 214.500 9.522.479 9,736.979 522.396 0 0 0 522.396 9.736.979 

Aanta] inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 

Instandhouding bedrag gemeenten 

Ontwikkeling-en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 

Bijdragen gemeenten na verevening 

apparaatskosten gemeenten 50% 

totaal gemeenten 

9.522.479 

214.500 

9.736.979 

Werkelijke in stand houdingsbij dra gen aan de natuur-en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland 
IJsselmonde 
Voorne-Putten-Rozenburg 
Midden-Delfland 
Krimpenerwaard 
Haringvliet 
Rottemeren 

560.604 
378.183 
609.488 

1.267.003  
66.514  

600.263 
2.482.055 



Begroting 2018 van het koepelschap buitenstedeli jk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 

totale werkelijke bijdragen gemeenten 
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.L.G) 

1.260.000 

Instandhoudings- Ontwikkelings
kosten kosten Totaal 

9.214.583 9.214.563 
3.482.055 3.482.055 

Normbedrag per inwoner 

Bijdragen gemeenten na verevening 
Bijdrage Provincie na verevening 

Instandhoudings- Ontwikkelings-
instandhouding ontwikkeling kosten: kosten 

75% 25% 9.522.479 0 
25% 75% 3.174.160 0 

9.522.479 
3.174.160 

Werkelijke 
bijdragen Verevening 

9.214.583 307.896 
3.482.055 -307.696 

Totaal bijdrage 
Totaal inclusief na verrekening 

Apparaatkosten apparaatkosten korting 
214.500 522.396 9.736.979 
214.500 -93.396 3.368.659 

12.696.639 12.696.638 429,000 429,000 13.125.638 

SCHAPPEN KOEPELSCHAP 
Aantal inwoners Verrekening 

Deelnemers in Aanlal inwoners gecorrigeerd Totaal bijdrage bijdragen aan de verrekening verrekening totale bijdrage 
Koepelschap januari 2015 Corr. voor verrekening Totaal bijdrage onrwikkelkosten Totaal werkelijk Apparaats schappen cf. Totaal bijdrage nieuwe korting nieuwe Totaal na verrekening Totaal recreatie 
Buitenstedelijk Groen (Bron C.B.S.) Factor koning aan schappen schappen betaalde kosten kosten Koepelsctiap voor verrekening Verrekening. deelnemers deelnemer* c mslag korting verrekening korting per inwoner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Albrandswaard 25.146 86 21.627 128.850 0 128.850 3,827 169.915 173.742 44.892 0 44.892 173.742 6,91 
Barendrecht 47.521 86 40.868 243.483 0 243.483 7.233 321.084 326.317 84.834 0 84.834 328.317 6,91 
Bernisse (Nissewaard) 0 100 0 100.757 0 100.757 0 0 0 -100.757 0 -100.757 0 

6,91 

Brielle 16.467 84 13.832 86.383 0 86.383 2.448 108.673 111.121 24.738 0 24.738 111.121 6,75 
Capelle a/d Ussel 66.478 100 66.478 349.864 0 349.864 11.765 522.292 534.057 164.193 0 184.193 534.057 8,03 
Hellevoetsluis 38.882 86 33.439 318.203 0 318.203 5.918 262.717 268.635 -49.568 0 -49.568 268.636 6,91 
Hendrik-ldo-Ambacht 29.156 86 25.074 149.386 0 149.386 4.437 196.997 201.434 52.048 0 52.048 201.434 6,91 
Krimpen a/d IJssel 28.970 86 24.914 428.832 0 428.832 4.409 195.740 200.149 -228.683 0 -228.683 200.149 6,91 
Maassluis 32.201 86 27.693 179.232 0 179.232 4.901 217.573 222.474 43.242 0 43.242 222.474 6,91 
Nederlek 14.157 84 11.892 146.193 0 146.193 2.105 93.431 95.536 -50.657 0 -50.657 95.536 6,75 
Ridderkerk 45.149 86 38.828 231.329 0 231.329 6.872 305.057 311.929 80.600 0 60.600 311.929 6.91 
Rotterdam 
Schiedam 

623.652 
76.869 

100 
100 

623.652 
76.869 

5.401.769 
367.897 

0 
0 

5.401.759 
367.897 

110.371 
13.604 

4.899.795 
603.930 

5.010.166 
617.534 

-391.593 
249.637 

0 
g 

-391.593 
249.637 

5.010.166 
617 534 

8.03 
8 03 

Spijkenisse (Nissewaard) 85.121 100 85.121 384.259 0 384.259 16.064 668.763 683.827 299.568 0 299.568 683.827 8.03 
Vlaardingen 71.645 100 71.645 396.197 0 396.197 12.679 562.887 575.566 179.369 0 179.369 575.566 8,03 
Westvoorne 14.083 84 11.630 73.949 0 73.949 2.094 92.944 95.036 21.069 0 21.089 95.038 6,75 
Zwijndrecht 44.501 86 38.271 228.010 0 228.010 6.773 300.681 307.454 79.444 0 79.444 307.454 6.91 
Totaal 1.260.000 1.212.033 9.214.683 0 9.214.583 214.500 9.522.479 9.736.979 522.396 0 0 0 522.396 9.736.979 

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033 

Instandhoudingbedrag gemeenten 9.522.479 

Ontwikkel ing- en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0 

Bi jdragen gemeenten na verevening 9.522.479 

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500 

totaal gemeenten 9.736.979 

Werkel i jke instandhoudingsbijdragen aan de natuur-en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland 
IJsselmonde 560.604 
Voome-Putten-Rozenburg 378.183 
Midden-Delfland 609.488 
Krimpenerwaard 1.267.003 
Haringvliet 66.514 
Rottemeren 600.263 

3.482.055 
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Begroting 2019 van het koepelschap buitenstedeli jk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 

totale werkelijke bijdragen gemeenten 
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland (inclusief I.LG) 

Instandhoudings- Ontwikkelings
kosten kosten Totaal 

9.214.583 9.214 583 
3.482.055 3482.055 

12.696.638 0 12.696.638 

Normbedrag per inwoner 10,08 10,08 

Totaal bijdrage 
Instandhoudings-Ontwikkelings- Werkelijke Totaal inclusief na verrekening 

instandhouding ontwikkeling kosten kosten Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaatkosten korting 
Bijdragen gemeenten na verevening 75% 25% 9.522.479 0 9.522.479 9.214.583 307.896 214.500 522.396 9.736.979 

Bijdrage Provincie na verevening 25% 75% 3.174.160 0 3.174.160 3.482.055 -307 896 214.500 -93 396 3.388.659 
12.696.639 0 12.696.639 12.696.638 0 429.000 429.000 13.125.638 

SCHAPPEN KOEPELSCHAP 

Deelnemers in Aantal inwoners 
Aanta! inwoners 

Totaal bijdrage : 
Verrekening 

Deelnemers in Aantal inwoners gecorrigeerd Totaal bijdrage : bijdragen aan de verrekening verrekening totale bijdrage 
Kóepeischap ï : januari 2015 Corr. voor verrekening Totaal bijdrage ontwikkelkosten Totaal werkelijk Apparaats schappen cf. Totaal bijdrage nieuwe korting nieuwe Totaal na verrekening Totaal recreatie 
Buitenstedelijk Groen (Bron C.B.S.) Factor korting aan schappen schappen betaalde kosten kosten Koepelschap voor verrekening Verrekening deelnemers deelnemers omslag korting verrekening korting per inwoner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Albrandswaard 
Barendrecht 

25.148 
47.521 

86 
86 

21.627 
40.868 

128.850 
243.483 

0 
0 

128.850 
243.483 

3.827 
7.233 

169.915 
321.084 

173.742 
328.317 

44.892 
84.834 

0 
0 

44.892 
84.834 

-100.757 

173.742 
328.317 

0 

6.91 
6,91 

Bernisse (Nissewaard) 0 100 0 100.757 0 100.757 0 0 0 -100.757 0 

44.892 
84.834 

-100.757 

173.742 
328.317 

0 

6.91 
6,91 

Brielle 16.467 84 13.832 86.383 0 86.383 2.448 108.673 111.121 24.738 0 24.738 111.121 6,75 
Capelle a/d IJssel 66.478 100 66.478 349.864 0 349.864 11.765 522.292 534.057 184.193 0 184.193 534.057 8,03 
Hellevoetsluis 38.882 86 33.439 318.203 0 318.203 5.916 262.717 268.635 -49.568 0 -49.568 268.635 6,91 
Hendrik-ldo-Ambacht 29.156 86 25.074 149.386 0 149.386 4.437 196.997 201.434 52.048 0 52.048 201.434 6.91 
Krimpen a/d IJssel 28.970 86 24.914 428.832 0 428.832 4.409 195.740 200.149 -228.683 0 -228.683 200.149 6,91 
Maassluis 32.201 86 27.693 179.232 0 179.232 4.901 217.573 222.474 43.242 0 43.242 222.474 6,91 
Nederlek 14.157 84 11.892 146.193 0 146.193 2.105 93.431 95.536 -50.657 0 -50.657 95.536 6,75 
Ridderkerk 45.149 86 38.828 231.329 0 231.329 6.872 305.057 311.929 80.600 0 80.600 311.929 6,91 
Rotterdam 
Schiedam 

623.652 
76.869 

100 
100 

623.652 
76.869 

5.401.759 
367.897 

0 
0 

5.401.759 
367.897 

110.371 
13.604 

4.899.795 
603.930 

5.010.166 
617.534 

-391.593 
249.637 

0 
0 

-391.593 
249.637 

5.010.166 
617.534 

8,03 
8,03 

Spijkenisse (Nissewaard) 86.121 100 85.121 384.259 0 384.259 15.064 668.763 683.827 299.568 0 299.568 683.827 8,03 
Vlaardingen 71.645 100 71.645 396.197 0 396.197 12.679 562.887 575.566 179.369 0 179.369 575.566 8,03 
Westvoorne 14.083 84 11.830 73.949 0 73.949 2.094 92.944 95.038 21.069 0 21.089 95.038 6.75 
Zwijndrecht 44.501 86 38.271 228.010 0 228.010 6.773 300.681 307.454 79.444 0 79.444 307.454 6 91 
Totaal f 1.260.000 1.212.033 9.214583 0 9.214.583 214.500 9.522.479 9.736.979 522.396 0 0 0 622.396 9.736.979 

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033 

Instandhoudingbedrag gemeenten 9.522.479 

Ontwikke l ing-en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0 

Bi jdragen gemeenten na verevening 9.522.479 

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500 

totaal gemeenten 9.736.979 

Werkel i jke instandhoudingsbijdragen aan de natuur-en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland 
IJsselmonde 560.604 
Voorne-Putten-Rozenburg 378.183 
Midden-Delfland 609.488 
Krimpenerwaard 1.267.003 
Haringvliet 66.514 
Rottemeren 600.263 
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Begroting 2020 van het koepelschap buitenstedeli jk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 

Instandhoudings- Ontwikkelings
kosten kosten Totaal 

totale werkelijke bijdragen gemeenten 9,214 583 9,214,583 
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland {inclusief I.LG) 3,482.055 3.482.055 

12.696.638 0 12.696.638 

Normbedrag per inwoner 10,08 10,08 

Totaal bijdrage 
Instandhoudings- Ontwikkelings- Werkelijke Tolaal inclusief na verrekening 

instandhouding ontwikkeling kosten kosten Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaat kosten korting 
Bijdragen gemeenten na verevening 75% 25% 9.522.479 0 9.522.479 9.214.583 307,896 214,500 522.396 9.736.979 

Bijdrage Provincie na verevening 25% 75% 3.174.160 0 3.174.160 3.482.055 -307 895 214.500 3.388.660 
12.696.639 0 12.696.639 12.696.638 1 42Q.000 429.001 13.125.639 

SCHAPPEN KOEPELSCHAP 
Aantal inwoners Verrekening 

Deelnemers in Aantal inwoners gecorrigeerd Totaal bijdrage bijdragen aan de verrekening verrekening totale bijdrage 
Koepelschap januari 2015 Corr, voor verrekening Totaal bijdrage ontwikkelkosten Totaal werkelijk Apparaats schappen cf. Totaal bijdrage nieuwe korting nieuwe Totaal na verrekening 

korting 
Totaal recreatie 

Buitenstedelijk Groen (Bron C.B.S.) Factor korting aan schappen schappen betaalde kosten kosten Koepelschap voor verrekening Verrekening deelnemers deelnemers omslï g korting verrekening 
na verrekening 
korting per inwoner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Albrandswaard 
Barendrecht 

25.148 
47.521 

86 
86 

21.627 
40.868 

128.850 
243.483 

0 
0 

128.850 
243.483 

3.827 
7.233 

169.915 
321.084 

173.742 
326.317 

44.892 
84.834 

0 
0 

44.892 
84.834 

-100.757 

173.742 
328.317 

0 

6,91 
6,91 

Bernisse (Nissewaard) 0 100 0 100.757 0 100.757 0 0 0 -100.757 0 

44.892 
84.834 

-100.757 

173.742 
328.317 

0 

6,91 
6,91 

Brielle 16.467 84 13.832 86.383 0 86.383 2.448 108.673 111.121 24.738 0 24.738 111.121 6,75 
Capelle a/d IJssel 66.478 100 66.478 349.864 0 349.864 11.765 522.292 534.057 184.193 0 184.193 534.057 8.03 
Hellevoetsluis 38.882 86 33.439 318.203 0 318.203 5.918 262.717 268.635 -49.568 0 -49.568 268.635 6,91 
Hendrik-ldo-Ambacht 29.156 86 25.074 149.386 0 149.386 4.437 196.997 201.434 52.048 0 52.048 201.434 6,91 
Krimpen a/d Ussel 28.970 86 24.914 428.832 0 428.832 4.409 195.740 200.149 -228.683 0 -228.683 200.149 6,91 
Maassluis 32.201 86 27.693 179.232 0 179.232 4.901 217.573 222.474 43.242 0 43.242 222.474 6,91 
Nederlek 14.157 84 11.892 146.193 0 146.193 2.105 93.431 95.536 -50.657 0 -50.657 95.536 6,75 
Ridderkerk 45.149 86 38.828 231.329 0 231.329 6.872 305.057 311.929 80.600 0 60.600 311.929 6,91 
Rotterdam 623.652 100 623.652 5.401.759 0 5.401.759 110.371 4.899.795 5.010.166 -391.593 0 -391.593 5.010.166 8,03 
Schiedam 76.869 100 76.869 367.897 0 367.897 13.604 603.930 617.534 249.637 0 249.637 617.534 8,03 
Spijkenisse (Nissewaard) 85.121 100 85.121 384.259 0 384.259 15.064 668.763 683.827 299.566 0 299.568 683. B27 8.03 
Vlaardingen 71.645 100 71.645 396.197 0 396.197 12.679 562.887 575.566 179.369 0 179.369 575.566 8,03 
Westvoorne 14.083 84 11.830 73.949 0 73.949 2.094 92.944 95.038 21.089 0 21.089 95.038 6,75 
Zwijndrecht 44.501 86 38.271 228.010 0 228.010 6.773 300.681 307.454 79.444 0 79.444 307.454 6,91 
Totaal r 1.260.000 1.212.033 9.214.583 0 9.214.583 214.500 9.522.479 9.736.979 522.396 0 0 0 522.396 9.736.979 

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033 

Instandhoudingbedrag gemeenten 9.522.479 

Ontwikke l ing-en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0 

Bi jdragen gemeenten na verevening 9.522.479 

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500 

totaal gemeenten 9.736.979 

Werkel i jke in standhoudingsbij dra gen aan de natuur- en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland 
IJsselmonde 560.604 
Voome-Putt en-Rozenburg 378.183 
Midden-Delfland 609.488 
Krimpenerwaard 1.267.003 
Haringnet 66.514 
Rottemeren 600.263 

3.482,055 
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Begroting 2021 van het koepelschap buitenstedeli jk groen 

Aantal inwoners van alle aangesloten gemeenten bij het koepelschap 

totale werkelijke bijdragen gemeenten 
totale werkelijke bijdragen provincie Zuid-Holland {inclusief l.L.G) 

1.260.000 

Instandhoudings- Ontwikkelings
kosten kosten Totaal 

9.214.563 9.214.583 
3.482.055 3 462 C55 

12.696.638 0 12.696.638 

r 10,08 10,08 Normbedrag per inwoner 

Totaal bijdrage 
Instandhoudings-Ontwikkelings- Werkelijke Totaal inclusief na verrekening 

instandhouding ontwikkeling kosten kosten Totaal bijdragen Verevening Apparaatkosten apparaat kosten korting 
Bijdragen gemeenten na verevening 75% 25% 9.522.479 0 9.522.479 9.214.583 307.896 214.500 522,396 9.736 979 

Bijdrage Provincie na verevening 25% 75% 3.174.160 0 3.174.160 3.482.055 -207 895 214.500 M 3.388.660 
12.696.639 0 12.696.639 12.696.638 1 429.000 429.001 13.125.639 

SCHAPPEN KOEPELSCHAP 
Aantal inwoners Verrekening 

bijdragen aan de 
schappen cf. 
Koepelschap 

Deelnemers in 
Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen 

Aantal inwoners 
januari 2015 
(Bron C.B.S.) 

Corr. 
Factor 

gecorrigeerd 
voor verrekening 
korting 

Totaal bijdrage 
aan schappen 

Totaal bijdrage 
ontwikkelkosten 
schappen 

Totaal werkelijk 
betaalde kosten 

Apparaats
kosten 

Verrekening 
bijdragen aan de 
schappen cf. 
Koepelschap 

Totaal bijdrage 
voor verrekening Verrekening 

verrekening 
nieuwe 
deelnemers 

verrekening 
korting nieuwe 
deelnemers omslag korting 

Totaal 
verrekening 

totale bijdrage 
na verrekening 
korting 

Totaal recreatie 
per inwoner 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Albrandswaard 25.148 86 21.627 128.850 0 128.850 3.827 169.915 173.742 44.892 0 44.892 173.742 6,91 
Barendrecht 47.521 86 40.868 243.483 0 243.463 7.233 321.084 326.317 84.634 0 84.834 328.317 6,91 
Bernisse (Nissewaard) 0 100 0 100.757 0 100.757 0 0 0 -100.757 0 -100.757 0 

6,91 

Brielle 16.467 84 13.832 86.383 0 86.363 2.448 108.673 111.121 24.736 0 24.738 111.121 6,75 
Capelle a/d Ussel 66.478 100 66.478 349.864 0 349.864 11.765 522.292 534.057 184.193 0 184.193 534.057 8,03 
Hellevoetsluis 38.882 86 33.439 316.203 0 318.203 5.918 262.717 268.635 -49.566 0 -49.568 268.635 6,91 
Hendrik-ldo-Ambacht 29.156 86 25.074 149.386 0 149.366 4.437 196.997 201.434 52.048 0 52.048 201.434 6,91 
Krimpen a/d IJssel 28.970 86 24.914 428.832 0 428.632 4.409 195.740 200.149 -228.683 0 -228.683 200.149 6,91 
Maassluis 32.201 86 27.693 179.232 0 179.232 4.901 217.573 222.474 43.242 0 43.242 222.474 6,91 
Nederlek 14.157 84 11.692 146.193 0 146.193 2.105 93.431 95.536 -50.657 0 -50.657 95.536 6,75 
Ridderkerk 45.149 86 38.828 231.329 0 231.329 6.872 305.057 311.929 80.600 0 60.600 311.929 6,91 
Rotterdam 623.652 100 623.652 5.401.759 0 5.401.759 110.371 4.899.795 5.010.166 -391.593 0 -391.593 5.010.166 8,03 
Schiedam 76.869 100 76.869 367.897 0 367.897 13.604 603.930 617.534 249.637 0 249.637 617.534 8,03 
Spijkenisse (Nissewaard) 85.121 100 85.121 384.259 0 384.259 15.064 668.763 683.827 299.566 0 299.568 683.827 8,03 
Vlaardingen 71.645 100 71.645 396.197 0 396.197 12.679 562.887 575.566 179.369 0 179.369 575.566 8.03 
Westvoorne 14.083 84 11.830 73.949 0 73.949 2.094 92.944 95.038 21.089 0 21.089 95.038 6,75 
Zwijndrecht 44.501 86 38.271 228.010 0 228.010 6.773 300.681 307.454 79.444 0 79.444 307.454 6.91 
Totaal Y 1.260.000 1.212.033 9.214.583 0 9.214.583 214.500 9.522.479 9.736.979 522.396 0 0 0 522.396 9.736.979 

Aantal inwoners gecorrigeerd voor verrekening korting 1.212.033 

Instandhoud ing bed rag gemeenten 9.522.479 

Ontwikke l ing-en instandh. nieuwe gebieden gemeenten 0 

Bi jdragen gemeenten na verevening 9.522.479 

apparaatskosten gemeenten 50% 214.500 

totaal gemeenten 9.736.979 

Werkel i jke instandhoudingsbijdragen aan de natuur-en recreatieschappen Provincie Zuid-Holland 
IJsselmonde 560.604 
Voorne-Putten-Rozenburg 378.183 
Midden-Delfland 609.488 
Krimpenerwaard 1.267.003 
Haringvliet 66.514 
Rottemeren 600.263 

3.482.055 
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