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Conform de Wijzigingswet wet gemeenschappelijke regelingen dient de voorlopige
jaarrekening, inclusief het accountantsrapport, uiterlijk op 15 april van het lopend jaar aan
de raden van de deelnemende gemeenten te worden aangeboden. De
jaarrekeningcontrole van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd
Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ) is half april afgerond, maar de controle¬verklaring van
het Consortium Rivas Careyn (uitvoering taken Jeugdgezondheids¬zorg) is nog niet
verstrekt. Om deze reden was het voor de accountant onmogelijk om op dit moment al
een controleverklaring bij de GR DG&J af te geven. Om de planning en control cyclus van
de gemeenten niet te vertragen heeft het dagelijks bestuur in overleg met de accountant
besloten de balans en het resultaat van de GR alvast aan de raden te verstrekken.
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Informatiebrief Algemeen Bestuur Voorlopige cijfers jaarrekening 2014.pdf
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 16 juni 2015 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 26 mei 2015 20:00
De commissie is blij dat het negatieve resultaat iets positiever uitvalt. Daarnaast is men
content dat de Dordtse zienswijze op de Begroting 2015 grotendeels is overgenomen
door het AB. Teleurstellend is dat de stukken voor het AB van 20 mei niet online stonden
voor de vergadering, zoals wel was toegezegd. De wethouder kan niet aangeven waarom
het jaarresultaat minder slecht uitvalt en belooft nogmaals aandacht voor het publiceren
van de stukken te vragen bij de Dienst. In tegenstelling tot een eerder verstrekte planning
geeft ze aan dat de Bestuursrapportage nog niet geagendeerd stond voor deze AB
vergadering, maar pas in juli aan de orde komt.
Enkele commissieleden betrekken ook het Governance Rapport van Oudkerk alvast bij
de bespreking (NB dit komt terug bij de behandeling van de Begroting 2016). Er wordt
voor de zomer actie van de wethouder verwacht op de concrete actiepunten die in het
rapport genoemd staan. De wethouder geeft aan dat wat snel te vinden aangezien het

AB hier eerst eens rustig naar gaat kijken de komende weken. Tot slot wordt er
gesproken over het niet aanleveren van de cijfers door Rivas/Careijn. De wethouder geeft
aan dat dit al voor het 2e of 3e jaar op rij is en er geen dwangmaatregelen zijn, behalve
een korting maar daar kiest ze niet voor.
De commissie wil voor de zomer geïnformeerd worden over de actuele stukken. De
wethouder zegt daarom toe dat ze meteen na de vergadering van 2 juli en voor het reces
van de raad op 8 juli met een wethoudersbrief zal komen. Hierin zal ze de Jaarrekening
toelichten, de Bestuursrapportage en de acties die het bestuur voor de zomer nog gaat
nemen in het kader van het Governance Rapport en het SMART maken van de Begroting
2016 in de lijn van het rapport.
Met deze toezegging kunnen de stukken van het AB als afgedaan worden beschouwd en
gaan de twee Raadsinformatiebrieven ter kennisname naar de Raad.

