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Jaarrekening 2013
Geachte raad,
Op 3 juni 2014 hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van uw gemeente ontvangen.
Wij hebben kennisgenomen van uw jaarrekening en komen tot de volgende opmerkingen.
Resultaat onderzoek
De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag zijn binnen de wettelijke termijn ingezonden. De
jaarrekening sluit met een positief resultaat. Na correctie hiervan op grond van het overzicht van
incidentele baten en lasten, is er sprake van een materieel sluitende jaarrekening.
Verbeterd weerstandsratio en lager risicoprofiel
Wij hebben kennis genomen dat uw weerstandsratio uitkomt op 1,24. Dit ratio voldoet aan de
door u vastgestelde norm van minimaal 1,0. Hierbij merken wij op dat de weerstandsratio is
berekend met andere componenten dan bij de jaarrekening 2012 en begroting 2014 en zodanig
niet met deze jaren vergeleken kan worden. Zo heeft u besloten bij de weerstandscapaciteit de
erfpachtinkomsten van de komende 3 jaar te betrekken. Ook is het zekerheidspercentage voor de
geïnventariseerde risico's aangepast van 90% naar 75% conform de nota 'risicomanagement en
weerstandsvermogen'. Het weerstandsvermogen zullen wij betrekken bij het
begrotingsonderzoek 2015.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Tram 9 en bus 65

Grondexploitatie en vermogenspositie
In 2013 heeft u belangrijke besluiten genomen in het kader van het project 'Richting Kiezen'. Door
onder andere dit herzieningsproject is uw vermogenspositie verslechterd. Met het project

stoppen bij het

'Richting Kiezen' heeft u een realistische basis gecreëerd. Wij hechten waarde aan realistische

provinciehuis. Vanaf

uitgangspunten waarop de grondexploitaties moeten worden gebaseerd en de haalbaarheid van

station Den Haag CS is

de opbrengsten. Uw accountant heeft aangegeven dat de uitgangspunten door hen beoordeeld

het tien minuten lopen.

zijn en dat deze, gegeven de omstandigheden, plausibel zijn. Wij gaan ervan uit dat het periodiek
actualiseren en het doorlopend monitoren van de grondexploitatie leidt tot het bijstellen van de

De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

ramingen waar nodig.
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Vernieuwing van het BBV, schuldpositie
De schuldpositie is mede bepalend voor de financiële gezondheid van gemeenten. Eén van
de onderdelen waarvoor een vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording
verwacht wordt, is de invoering van een indicator over de schuldpositie. Dit vergroot uw
inzicht en draagt daarmee ook bij aan de versterking van uw horizontale toezichtsrol. Wij
adviseren u om deze ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen.

Tot slot
De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij betrekken bij onze beoordeling van de begroting
2015.
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,
Mr. Alex M.I. Lambregts
Hoofd bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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