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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 informatie welke
u kan benutten bij het beoordelen van de financiële positie van uw gemeente. In dat kader
analyseren wij uw jaarrekening. Wij doen dit risicogericht en proportioneel. Naar ons oordeel
geeft de financiële situatie van uw gemeente op dit moment geen aanleiding tot verdergaand
onderzoek. U ontvangt daarom een beknopte brief.
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
Bezoekadres

bovenaan deze brief).

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90. 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

Jaarrekening 2017
De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden. De
jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 67.000. Daarnaast is er een bedrag van
€ 211.000 aan niet uitgegeven budgetten overgeheveld naar 2018, dat in 2018 alsnog zal worden
uitgegeven. Hierna hebben wij de resultaten vanaf de jaarrekening 2013 in een diagram
opgenomen.
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Gerealiseerde resultaten 2013-2017
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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 niet sluitende jaarrekening. Het structurele nadeel bedraagt € 1
miljoen en wordt veroorzaakt door diverse mutaties in exploitatiebudgetten (€ 0,5 miljoen) en
reserves (€ 0,5 miljoen). Wij adviseren u erop toe te zien dat structurele financiële effecten van de
jaarrekening 2017 worden verwerkt in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
De vernieuwing van het BBV voortvloeiend uit de adviezen van de commissie Depla geldt vanaf
het begrotingsjaar 2017. Voor de jaarstukken betekent dit dat deze vanaf 2017 moeten voldoen
aan de vernieuwde BBV-regelgeving. Wij hebben getoetst op de aanwezigheid van de nieuwe
BBV-onderdelen in uw jaarverslag en jaarrekening. Hierbij hebben wij geconstateerd dat deze in
uw jaarstukken zijn verwerkt.
Tot slot
Meer financiële informatie, waaronder de kengetallen op basis van uw begroting 2018, vindt u op
http://staatvan.zuid-holland.nl/. onder het kopje Cijfers en Kaarten.
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.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,
drs. Marije L.E.F. Hoogendoom-Bruins Slot
Hoofd 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-2018-655719645 dd. 21 -08-2018

