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Onderwerp: Gewijzigd raadsvoorstel rekening 2009 
 
 
Geacht raadslid, 
 
Wij hebben u een raadsvoorstel (18 mei 2010, nr. 17) doen toekomen over de rekening 2009 
waarin wij onder meer ingaan op het rapport van de accountant, zoals wij dat op dat moment in 
concept hadden ontvangen.  
De officiële toezending van het accountantsrapport over de controle van de rekening heeft langer 
op zich laten wachten dan voorzien. De reden daarvoor is dat de accountant onderworpen is 
geweest aan een zogenaamde review op last van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van de 
door hem uitgevoerde controle op de rekening 2009 van de gemeente Ridderkerk. Deze review is 
aanleiding geweest om het door de accountant opgestelde accountantsrapport op één onderdeel te 
herzien.  
 
In het eerder aan u toegezonden raadsvoorstel gaan wij in op vier aspecten van het 
accountantsrapport. Eén van deze aspecten is de opmerking van de accountant dat een 
verplichting op de balans per 31 december 2009 van € 423.000,-- voor te betalen uitstroompremies 
van het participatiebudget onrechtmatig zouden zijn. Onze reactie hierop is voor de accountant 
aanleiding geweest om zijn standpunt te herzien. Hij heeft bij de controleurs van de AFM bepleit 
dat deze verplichting alsnog als rechtmatig kan worden beschouwd en deze opvatting is in de 
review overgenomen. 
De accountant heeft in zijn definitieve rapportage de opmerking over de verplichting aangaande het 
participatiebudget geschrapt. Dat betekent dat wij onze reactie in het eerdere raadsvoorstel kunnen 
terugtrekken. 
 
Bijgaand treft u een gewijzigd raadsvoorstel aan. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 


