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Geacht college van gedeputeerde staten, 
 
Hierbij reageren wij op uw bevindingen uit het onderzoek naar onze jaarrekening 2006 en 
begroting 2008. 
    
Allereerst zijn wij verheugd over het feit dat onze gemeente over het begrotingsjaar 2008 onder 
repressief begrotingstoezicht valt.  
   
Jaarrekening 2006 

1. Het toepassen van de eliminatie van incidentele baten en lasten levert theoretisch gezien 
een tekort op van € 1 miljoen (zgn. gezuiverd begrotingsresultaat). In onze 
meerjarenbegroting 2008-2011 hebben wij echter volledig rekening gehouden met het 
vervallen van de incidentele posten en zorgde een aanvullend dekkingsvoorstel ervoor dat 
het tekort zich in de praktijk niet heeft voorgedaan (zie ook punt 1. van ‘reactie op 
bevindingen begroting 2008’); 

2. Afdeling Stedelijke Ontwikkeling is bezig met de actualisatie van de kostprijscalculaties 
voor de betreffende grondexploitaties. In de 3e programmamonitor 2007 (oktober 2007) is 
het volgende gerapporteerd: 

 
“Het Zand” is in uitvoering; 
Nieuw Reijerwaard wordt eind 2007 aangepakt; 
Nieuwbouw Piramide is vastgesteld; 
Veren Ambacht: 2e helft 2007; 
Bolnes Centrum: 2006 afgesloten; 
Cornelisland: 2008 (vertraging uitvoering); 
Lagendijk: 2008 (vertraging uitvoering); 
Van Riebeekstraat: eind 2007. 

 
Voor nog niet in exploitatie genomen complexen hanteren wij geen kostprijscalculaties. Dit doen wij 
pas op het moment dat we zeker weten dat het complex in exploitatie zal worden genomen. Het nu 
al opstellen van kostprijscalculaties achten we weinig zinvol.  
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Begroting 2008 

1. Wegens een aanvullend dekkingsvoorstel hebben we ervoor gezorgd dat het 
meerjarenperspectief vanaf 2010 in materieel evenwicht is. Dat wil zeggen dat het 
‘gezuiverde begrotingsresultaat’ (waaruit incidentele posten geëlimineerd zijn) vanaf 2010 
positief uitpakt. Het ‘ongezuiverde begrotingsresultaat’ (dus incl. incidentele posten en 
zoals opgenomen in onze programmabegroting) laat over de gehele planperiode positieve 
bedragen zien. 

2. Het is en blijft zaak dat we vanaf 2010 een sluitende begroting presenteren vanuit een 
gezond financieel beleid. Sluitend betekent een saldo van tenminste nul. Jaarlijks zullen wij 
de nadelige effecten van de terugval in de reserve Algemeen dekkingsmiddel in ons 
dekkingsvoorstel bij de begroting meenemen. 

3. Wij brengen ons risicoprofiel en de daarbij behorende weerstandscapaciteit 2x per jaar in 
beeld; dit blijven wij doen bij de rekening en bij de begroting via de paragraaf 
Weerstandsvermogen. 

4. Het integrale onderhoudsplan ‘Duurzaam Beheer Openbare ruimte’ zullen wij nog dit jaar 
vaststellen. Na besluitvorming m.b.t. het gewenste beeldkwaliteitsniveau van de 
buitenruimte ligt tevens vast welke geldmiddelen wij structureel nodig zullen hebben 
(ondersteund door de beschikbare beheerprogrammatuur). 

5. In de paragraaf Grondbeleid bij de begroting 2008 hebben wij het volgende aangegeven: 
 

“Reserve risico’s grondexploitatie 
Deze reserve is bedoeld om risico’s in grondexploitaties te kunnen afdekken en bedraagt sinds 
2005 € 1.000.000,00. De afgelopen jaren is geen gebruik gemaakt van deze reserve. 

 
Wanneer grotere financiële risico’s ontstaan dan thans voorzien, zou een verhoging van deze 
reserve aan de orde kunnen komen. Dit kan met name het geval zijn in het complex Het Zand 
en in het nog niet in exploitatie genomen complex Cornelisland. In mindere mate geldt dit ook 
voor de nog niet in exploitatie genomen complexen Nieuw Reijerwaard-Noord en Lagendijk. 

 
De exploitatie van complex Het Zand wordt momenteel geactualiseerd. Bovendien is de 
verwachting dat de hiervoor genoemde nog niet in exploitatie genomen complexen binnen 
redelijke termijn in exploitatie genomen kunnen worden, onder ander door het vaststellen van 
een exploitatieopzet. In 2008 ontstaat daarom naar verwachting duidelijkheid over de vraag of 
de reserve risico’s grondexploitatie moet worden verhoogd.” 

 
6. Drechtwerk hebben wij als risico in onze paragraaf Weerstandsvermogen opgenomen. 

Tevens hebben wij bij de laatste begrotingsbehandeling een motie aangenomen waarin wij 
het college verzoeken “alle mogelijkheden te onderzoeken hoe de Wet Sociale 
Werkvoorziening (in onze gemeente via GR Drechtwerk) in de toekomst efficiënt en 
effectief vorm kan worden gegeven”. 

7. In de begroting voor 2009 zullen wij extra aandacht besteden aan de verbetering van de 
toelichting op de financiële positie inclusief een analyse van de belangrijkste financiële 
verschillen t.o.v. de vorige begroting. 

 
De raad van de gemeente Ridderkerk, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 


