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Onderwerp: Programmarekening 2009 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt de programmarekening 2009, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, 
vast te stellen. Zie het bijgaande raadsbesluit. 
 
2. Aanleiding 
 
Als onderdeel van de Planning & Controlcyclus wordt u de programmarekening 2009 ter 
vaststelling aangeboden. Met de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde 
beleid in het dienstjaar 2009. 
Het college constateert dat de beheerskant op orde is gezien het positieve rekeningresultaat en de 
accountantsverklaring. 
 
3. Aspecten 
 
Goedkeurende accountantsverklaring 
In het verslag van bevindingen rapporteert de accountant over fouten en onzekerheden die in de 
jaarrekening zijn geconstateerd. Deze fouten of onzekerheden blijven binnen de door de raad in 
het controleprotocol bepaalde tolerantiegrenzen en zijn daarom niet van invloed op de 
accountantsverklaring. 
Een analyse van de financiële rechtmatigheid van de realisatie van de geraamde lasten en baten is 
als paragraaf 3.1.2 in de jaarrekening opgenomen. Daaruit blijkt dat er in de ontstane afwijkingen 
geen onrechtmatigheden zijn opgetreden. De onrechtmatigheden in de toepassing van regels van 
verordeningen van uw raad en van hogere overheden zijn beperkt gebleven.  
De accountant heeft voor zowel het getrouwe beeld als voor de financiële rechtmatigheid een 
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.  
 
Accountantsrapportage 
U heeft besloten jaarlijks bij de rekening te willen kennisnemen van de stand van zaken van de 
actiepunten accountantscontrole. Een bijgesteld overzicht met daarin ook de actiepunten uit de 
controle van de rekening 2009 zullen wij u daarom afzonderlijk toezenden. Vooruitlopend hierop 
willen wij op drie onderdelen nu een reactie geven. 
De accountant heeft een onzekerheid geconstateerd bij de beschikkingen en facturen van de 
huishoudelijke hulp van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ter voorkoming van deze 
onzekerheden zullen wij de interne controle hierop in 2010 intensiveren. 
Er is ook een grote mate van onzekerheid in de verantwoording van specifieke rijksbijdragen via de 
zgn. sisabijlage. Dit komt doordat de verantwoording van subsidies ter besteding van deze 
rijksbijdragen volgens de subsidiebeschikkingen later ligt dan het afronden van de gemeente-
rekening. De accountant geeft aan dat er een risico is dat een deel van deze rijksbijdragen kan 
worden teruggevorderd. Wij zullen onderzoeken op welke wijze dit risico voor de toekomst kan 
worden beperkt. 
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De accountant dringt wederom aan geactualiseerde grondexploitaties door uw gemeenteraad te 
laten vaststellen. Door de kredietcrisis is er een groter financieel risico dan voorheen. Wij zullen u 
dit jaar van de relevante grondbedrijfcomplexen actuele versies ter vaststelling aanbieden. 
 
Reserves en voorzieningen. 
Uit de toelichting op de reserves en voorzieningen bij de balans per 31 december 2009 blijkt dat 
enkele reserves en voorzieningen kunnen worden opgeheven en/of een deel kan vrijvallen.  
* Door meevallende kosten blijkt de stand van de reserve bodemonderzoeken en -saneringen te 
hoog te zijn. Het voorstel is om van deze reserve € 85.000,-- af te romen. 
* Omdat zowel de tariefegalisatiereserve rioolheffing als de bestemmingsreserve riolering wordt 
ingezet t.b.v. de tarieven rioolheffing en de toegestane tarieven zijn bepaald, vervalt de noodzaak 
om twee aparte reserves te blijven hanteren. Daarom wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 
riolering op te heffen en het saldo per 31 december 2009 van € 814.566,-- toe te voegen aan de 
tariefegalisatiereserve riolering. 
* De reserve luchtkwaliteit is geheel besteed en kan worden opgeheven. 
* Omdat van meerjarige fluctuaties in de ramingen van groot onderhoud aan rioleringen geen 
sprake is en er evenmin een saldo in de reserve per 31 december 2009 aanwezig is, kan de 
reserve onderhoud rioleringen worden opgeheven. 
* In het verleden was het mogelijk om voor ADV-verlof te sparen, maar deze mogelijkheid is 
inmiddels vervallen. Gelet op de geringe omvang van in het verleden opgebouwde aanspraken op 
ADV-verlof is een voorziening ter dekking van eventuele kosten van vervanging van medewerkers 
die het gespaard verlof opnemen niet meer nodig. Wij hebben de voorziening daarom laten 
vrijvallen, waarmee de voorziening spaarvariant ADV tevens kan worden opgeheven. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
De verdere behandeling van de programmarekening 2009 ziet er als volgt uit: 
 
21 mei:   Verzenden van de rekening naar de raad. 
1 juni 20.00 uur:  Vergadering van de werkgroep KAS. Hierin kunnen financieel- technische 

vragen gesteld worden aan ambtenaren. 
7 juni 10.00 uur:  Door de fracties per e-mail beleidsinhoudelijke vragen indienen bij de 

griffie. 
10 juni:  Snelkookpandag schriftelijke vragen. (afstemming met bestuur) 
11 juni 14.00 uur:  De griffie zorgt er voor dat de antwoorden, alleen per e-mail, bij de raad en 

college komen. 
15 juni:   Commissie Samen Wonen.  
23 juni:  Commissie Samen Leven. De accountant komt zijn rapport van 

bevindingen toelichten. 
1 juli:    Raadsvergadering. 
15 juli: Nadat de rekening door de raad is vastgesteld zal deze vóór 15 juli aan 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland worden aangeboden. Over hun 
(toezichts)oordeel stellen wij de raad op de hoogte. 
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Voorstellen tot resultaatbestemming 
Het jaar 2009 sluit met een voordelig saldo na bestemming van € 2.530.900,--. 
 
Voorgesteld wordt dit voordelig resultaat als volgt te bestemmen: 

 Een bedrag van € 660.960,-- toe te voegen aan de Reserve inkomensdeel Wet Werk en 
Bijstand om de nadelige effecten van de kredietcrisis op te kunnen vangen. 
Dit houdt in dat u tevens wordt voorgesteld de bestemming van deze reserve te wijzigen/uit 
te breiden, want tot nu toe was de reserve bestemd voor de intensivering van de inzet op 
bijzondere bijstand. 
Het bestedingsplan ziet er als volgt uit (uitgaven 2010): 
Inzet tijdelijk personeel   € 214.960,-- 
Extra gesubsidieerde banen  €   85.000,-- 
Extra uitgaven uitkeringen  € 361.000,-- 

      € 660.960,-- 

 Het restantbedrag van € 1.869.940,-- toe te voegen aan de Vrije reserve. 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissies Samen wonen en Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 1 juli 2010 
t.werksma@ridderkerk.nl/646/MV 


