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Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie.

Provincie Zuid-Holland
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Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
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Datum
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Ons kenmerk

PZH-2016-564317575 
DOS-2016-0001746 
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

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

Jaarrekening 2015 

Geacht bestuur,

Op 12 juli 2016 hebben wij de jaarrekening 2015 van uw gemeenschappelijke regeling 
ontvangen. In deze brief besteden wij aandacht aan uw jaarrekening. Naar aanleiding van ons 
onderzoek komen wij tot de volgende opmerkingen.

Resultaat onderzoek
De jaarrekening 2015 is structureel en reëel in evenwicht en is binnen de wettelijke termijn 
ingezonden.

Grondexploitatie
Hoewel het lichte herstel van de woningmarkt zich in 2015 verder heeft ontwikkeld, heeft u aan 
het eind van 2015 nog een verkoopopgave van€ 15,45 miljoen (niet onder contract of optie). Dat 
is nog een fors en risicovol bedrag voor de beide deelnemende gemeenten. Wij hebben 
geconstateerd dat u in uw jaarrekening een goed inzicht geeft in de restant verkopen als opgave 
voor de komende jaren en de risico’s die hiermee gepaard gaan.

Opheffing per 30 juni 2016
Als gevolg van het door u op 19 november 2015 genomen besluit om uw gemeenschappelijke 
regeling per 30 juni 2016 definitief te beëindigen, verwachten wij van u geen begroting meer. Op 
dit moment werkt u tot 31 december 2016 aan de verdere liquidatie. Gezien de onzekerheden en 
financiële effecten van dit proces is een goed en tijdig inzicht vereist in de actuele stand van 
zaken. Aangezien de resterende activiteiten door de individuele gemeenten worden uitgevoerd, 
is het voor ons van belang dat wij op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van de liquidatie 
voor de beide gemeenten. Na de definitieve overdracht aan de gemeenten verwachten wij van u 
nog de (verkorte) jaarrekening 2016 inclusief de relevante documenten die hiermee verband 
houden.
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Tot slot
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

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:

- De raad van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard.
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