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Goedkeuringstoleranties

Goedkeuringstoleranties

Fouten

Onzekerheden

1% van het totaal van de lasten

3% van het totaal van de lasten

€ 1.150.000

€ 3.450.000

Rapporteringstoleranties

Fouten

Onzekerheden

€ 50.000

€ 50.000

- Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)

- Controleprocotol gemeente Ridderkerk

- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
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Controle 2013

Speerpunten

Controle vrijwel afgerond

- Een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel getrouwe beeld als 

rechtmatigheid.

- Rapportages zijn gereed

- Geen belangrijke bevindingen en/of omissies

- Aandacht houden voor de financiële positie, grondexploitaties en verbonden 

partijen (o.a. GR Nieuw Reijerwaard)

- Formele afwikkeling van de controle kost aanzienlijk meer tijd (lange 

doorlooptijd)

- Controleverklaring regionaal bedrijventerrein (GR NR) was laat

- Implementatie nieuwe auditsoftware

- Hoge eisen gesteld aan kwaliteit jaarrekening, controle en

dossiervorming

- Autoriteit Financiële Markten (AFM)

- Rijksaccountantsdienst (Single review)

- Media-aandacht (Tweede kamer vragen)

- Zware en onafhankelijke interne kwaliteitsprocedures

- Nieuwe ontwikkelingen vragen veel tijd en expertise (Decentralisaties, Wet 

normering topfunctionarissen, Wet op Gemeenschappelijke regelingen, 

Invoering vennootschapsbelasting, Wet revitalisering generiek toezicht, nieuw 

model financiële verordening)
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Samenvatting uitkomsten jaarrekeningcontrole

• Getrouwheid

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Ridderkerk een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 

van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming 

met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

• Rechtmatigheid

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties 

over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming 

met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

• Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
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Oordeel betreffende de jaarrekening: controleverklaring
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Resultaat

(€ 1.000)

Speerpunten

Begroot 

primair

Begroot

na wijziging
Werkelijk Saldo

Totale baten 117.630 108.611 106.987 -/- 1.624

Totale lasten 121.330 113.171 109.505 3.666

Resultaat voor 

bestemming

(saldo van baten en 

lasten)

-/- 3.700 -/- 4.560 -/- 2.518 + 2.042

Storting reserves 2.617 7.530 5.740 +  1.790

Onttrekking reserves 6.317 12.090 10.113 -/- 1.977

Saldo mutatie reserves 3.700 4.560 4.373 +    187

Resultaat na bestemming

(Jaarresultaat)
+ 1.855 + 1.855
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Resultaat en vermogen

Speerpunten Begroot:

€ 3,7 mln. 

nadelig
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Grondexploitaties

Post in de jaarrekening (x € 1.000) 2009 2010 2011 2012 2013

Voorraad gronden niet in exploitatie 14.093 11.077 100

Voorraad bouwgronden in exploitatie 9.104    13.903 26.733 26.686 30.202

Totaal 23.197 24.980 26.833 26.686 30.202

Reserve grondexploitaties 440 455

Reserves grondbedrijf projecten 1.000 1.000

Reserves strategische aankoop 698 712

Voorzieningen grondexploitaties 2.108 1.716
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Grondexploitaties (1)

Boekwaarde 
Per 31-12-

2013

Nog te 
investeren

Nog te 
realiseren 

Opbrengsten

Verwacht 
resultaat

(incl. rente)

Verwacht 
resultaat EW

Bouwgronden in 
exploitatie

30.202 41.596 80.322 4.099 4.099

Per 31 dec. 2013 zijn voor de complexen Centrumplan; Het Zand en Piramide 

voor in totaal € 4.372.000 aan voorzieningen gevormd voor dekking van 

mogelijke tekorten. De gevormde voorziening is in mindering gebracht op de 

boekwaarde.



GRONDEXPLOITATIE (2)

Bouwgronden in exploitatie : hiervan geven wij u het volgende 

overzicht:



GRONDEXPLOITATIE (3)

Bouwgronden in exploitatie

De Gemeente Ridderkerk heeft ultimo 2013 nog voor circa € 80 miljoen 

aan verkopen te realiseren. Zie volgende tabel (bedragen x 1.000): 
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Actuele ontwikkelingen

Speerpunten

Gevolgen regeerakkoord (participatiewet, Jeugdzorg, Awbz/Wmo)

Wet HOF, schatkistbankieren

Wijzigingen: Besluit begroting en verantwoording (Bbv) (2X)

Wet normering bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Economische crisis, financiële positie gemeenten & grondexploitatie

Invoering vennootschapsbelasting voor ‘overheidstaken’

Implementatie generiek toezicht (extra informatie in de jaarstukken)

Notities Commissie-Bbv

Nieuwe modelverordening artikel 212 Gemeentewet

Aan gemeente gerelateerde partijen (nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen)

Single Euro Payments Area (SEPA) en Wet bestrijding betalingsachterstand

Wet markt en overheid

Garantstellingen

Rol en verantwoordelijkheden Auditcommissie

ICT en Informatiebeveiliging

BAR samenwerking



Sluitende 

begroting

Weerstandscapaciteit

Weerstands-

vermogen

Risico’s

Financiële positie

EMU-saldo

Wet Hof

Voor het inzicht zijn meer 

factoren  belangrijk

(Stresstest)

Financiële strategie

15

1 23



Samenvatting financiële strategie
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- Resultaat voor bestemming (excl. Grondexploitaties) structureel sluitend houden

- Bezuinigingen

- Regeerakkoord vanaf 2014

- Decentralisaties (jeugdzorg, participatiewet en AWBZ/WMO)

- Inzicht in (langjarige toekomstige) ontwikkeling van EMU-saldo en schuldpositie

- Beheersen van investeringsprogramma (incl. grondexploitaties)

- Risico’s afbouwen

- Ideaalcomplex van investeringen ontwikkelen

1. Houdt uw begroting onder controle (structureel evenwicht):

- Verwerk verliezen en risico’s

- Schrik niet van dalende reserves of zelfs een negatief vermogen

- Neem via stappenplan maatregelen om termijn vermogen te versterken

Benader de uitdagingen gestructureerd en consequent in drie delen:

1.Begroting

2. EMU-saldo en Schuldpositie

3.Vermogenspositie

3. Vermogenspositie beheersen:3. Vermogenspositie beheersen:

2. EMU-saldo en Schuldpositie beheersen:2. EMU-saldo en Schuldpositie beheersen:
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Vragen


