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Geachte ontvanger,

Hierbij zenden wij u het bijgaande ter informatie.

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
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2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl
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Gemeenteraad van Albrandswaard 
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 1000 
3160 GA RHOON

Afdeling Bestuur 
Contact
H.G. (Hendrie) Jacobs 
1070-441 76 94 
hg.jacobs@pzh.nl 
Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070-441 66 11 
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk
PZH-2017-610175342 
DOS-2016-0000408 
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Financieel toezicht 

Geachte raad,

Financieel toezicht is gericht op het voorkomen dat een gemeente in een financieel 
uitzichtloze situatie komt die zij zelf niet kan oplossen. Vanuit onze rol bieden wij u informatie 
welke u kan benutten bij het beoordelen van de financiële positie van uw gemeente. In deze brief 
besteden wij aandacht aan de jaarrekening 2016 en aan overige ontwikkelingen met mogelijke 
financiële gevolgen. Wij adviseren u deze informatie te betrekken bij de beoordeling en 
vaststelling van uw begroting 2018.

Onderzoek jaarrekening 2016
De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden De 
jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 319.000 dat voor € 325.000 wordt veroorzaakt 
door niet uitgegeven budgetten die zijn verschoven naar 2017. Hieronder hebben wij de 
resultaten vanaf de jaarrekening 2013 in een diagram opgenomen.

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.
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Gerealiseerde resultaten 2013-2016

2016

Verder hebben wij onderzocht in hoeverre er in uw jaarrekeningresultaat sprake is van structurele 
effecten die van invloed kunnen zijn op uw begroting en meerjarenraming. Hierbij hebben wij 
onder andere het overzicht van incidentele baten en lasten betrokken. Naar ons oordeel is er 
sprake van een structureel sluitende jaarrekening.
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Ons kenmerk

PZH-2017-610175342
provincie

Zuid
Holland

Beheerplannen voor onderhoud kapitaalgoederen
In de jaarrekening 2015 was er nog geen sprake van een actueel beleids- en beheerkader voor 
kapitaalgoederen. Uit uw jaarrekening 2016 blijkt echter dat voor alle onderdelen nieuwe 
beheerplannen zijn vastgesteld en dat u de financiële consequenties voor de komende jaren 
inzichtelijk en beheersbaar heeft gemaakt.

Aanbod
Hebt u vragen over de inhoud van deze brief, of andere vragen over de financiële positie van uw 
gemeente, aarzel dan niet om deze via uw griffier aan ons kenbaar te maken. Wij zijn graag 
bereid uw vragen schriftelijk te beantwoorden of een mondelinge toelichting aan u als raad te 
geven. U kunt hiervoor via uw griffier contact opnemen met uw toezichthouder (zie gegevens 
bovenaan deze brief).

Meer financiële informatie, waaronder de kengetallen op basis van uw begroting 2017, vind u op 
http://staatvan.zuid-holland.nl/. onder het kopje Cijfers en Kaarten.

Tot slot
Deze brief wordt ook digitaal naar de griffier van uw gemeente gezonden, zodat u gebruik kunt 
maken van eventuele digitale links.

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

Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard
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