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Financieel toezicht jaarrekening 2015 

Geachte raad,

Op 30 juni 2016 hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag 2015 van uw gemeente 
ontvangen. In deze brief besteden wij aandacht aan uw jaarrekening en ook aan ontwikkelingen 
die van invloed kunnen zijn op uw financiële positie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij 
betrekken bij onze beoordeling van de begroting 2017. Naar aanleiding van ons onderzoek 
komen wij tot de volgende opmerkingen.

Resultaat onderzoek
De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden De 
jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 2.027.000. Na correctie op grond van het 
overzicht van incidentele baten en lasten, ontstaat er een structureel tekort van € 1.970.000. Er is 
sprake van een structureel en reëel niet sluitende jaarrekening. Het is van belang dat u dit tekort 
grondig analyseert op structurele effecten en dat u deze effecten verwerkt in de begroting 2017 
en de meerjarenraming 2018-2020. Wij hebben geconstateerd dat er in uw Kaderbrief 2016-2017 
een doorrekening heeft plaatsgevondea De jaarrekening hebben wij voor kennisgeving 

aangenomen.

Specifieke opmerkingen voor uw gemeente
Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65 

stoppen bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Paragraaf Verbonden Partijen
Bij onze beoordeling van de jaarrekening 2014 constateerden wij dat de paragraaf Verbonden 
Partijen nog niet geheel voldeed aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV). Diverse onderdelen die vorig jaar nog ontbraken in uw jaarrekening hebben 
wij echter wel aangetroffen in uw jaarrekening 2015, waardoor uw paragraaf weer voldoet aan het 
BBV. Het is van belang dat u een goed inzicht heeft in de financiële positie en risico’s van de 
verbonden partijen. Wij verwachten dat de verbetering van uw paragraaf Veibonden Partijen zal 
bijdragen aan dit inzicht.
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Overzicht van incidentele baten en lasten
Het overzicht van incidentele baten en lasten is een essentieel onderdeel bij de bepaling van het 
structureel resultaat van uw jaarrekening. Bij onze beoordeling van de vorige jaarrekening bleek 
dit overzicht geen volledig inzicht te geven in de incidentele baten en lasten. Hierdoor konden wij 
het structureel resultaat van uw jaarrekening niet bepalen. Wij hebben nu echter geconstateerd 
dat in de jaarrekening 2015 de kwaliteit van uw overzicht aanzienlijk is verbeterd. Zeker in een 
periode waarin de financiële belangen en risico’s van de gemeenten fors zijn toegenomen, is het 
essentieel om inzicht te hebben in het structurele en reële begroting- en rekeningsaldo.

Algemene opmerkingen

Vernieuwing BBV
De vernieuwing van het BBV, voortvloeiend uit de adviezen van de commissie Depla, heeft in een 
korte tijd ingrijpende veranderingen veroorzaakt. De vernieuwing heeft tot doel de 
vergelijkbaarheid tussen gemeenten en de informatievoorziening aan de raden te verbeteren. 
Inmiddels zijn met betrekking tot de vernieuwing van het BBV ministeriële regelingen vastgesteld 
en de commissie BBV heeft diverse notities uitgebracht. Door de vele documenten en wijzigingen 
in de regelgeving, valt het niet mee om het overzicht te blijven houden. Met het oog hierop 
hebben wij een samenvatting gemaakt. Uw gemeente is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. 
Wij zullen als Financieel Toezicht toetsen op de aanwezigheid van de diverse onderdelen in de 
begroting en de jaarrekening. De samenvatting is ook te vinden op onze website, zie 
http://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/financieel-toezicht/
Wij adviseren u erop toe te zien dat de wijzigingen in het BBV, voor zover van toepassing, 
volledig worden verwerkt in de begroting 2017 en de jaarrekening 2016.

Sociaal Domein
Eventuele structurele overschotten op de jaarrekeningen 2015 van gemeenten kunnen voor een 
groot deel zijn veroorzaakt door voordelen binnen het Sociaal Domein. Hoewel het structurele 
budgetten betreft, is het nog onzeker hoe de hoogte van toekomstige uitgaven en inkomsten op 
het Sociaal Domein zich zal ontwikkelen. Wij vertrouwen erop dat u prudent met deze 
overschotten zult omgaan.

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

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen,

Drs. Marije L.E.F. Hoogendoorn-Bruins Slot 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard

3/3 PZH-2016-562257947 dd. 30-08-2016


