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Betreft: Aanvullingen jaarstukken 2015 Ridderkerk 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

In het hele land is sprake van bijzondere omstandigheden in het sociaal domein. Deze hebben er samen 
met de technische opmerkingen van de accountant en besluitvorming over het resultaat van de BAR-
organisatie, voor gezorgd dat wij in een laat stadium nog aanpassingen in de jaarstukken moeten 
doorvoeren. In deze brief worden deze nader toegelicht. 

Kernboodschap 
Technische aanpassingen 
De accountant heeft tijdens zijn controle van de jaarstukken 2015 technische aanpassingen voorgesteld. 
De aanpassingen betreffen deels puntjes op de T en deels aanpassingen om aan het Besluit begroting 
en verantwoording gemeenten te voldoen. De belangrijkste is een aanvulling van het overzicht incidentele 
lasten en baten. Hiermee wordt inzicht gegeven in het structurele saldo van de jaarstukken 2015. Dit is 
positief en wordt door de provincie betrokken bij haar oordeel over het toezichtsregime voor de begroting 
2017. 

BAR-organisatie 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen van Albrandswaard en Barendrecht ziet het dagelijks 
bestuur van de BAR-organisatie af van de voorgenomen reservevorming en zal in plaats daarvan het 
algemeen bestuur voorstellen het overschot op de gebruikelijke wijze via de gemeentelijke bijdragen 
terug te geven. Dit heeft een voordelige wijziging van het rekeningsaldo van de gemeente Ridderkerk tot 
gevolg voor een bedrag van € 298.800. 

Sociaal domein 
De bijzondere omstandigheden in het sociale domein als gevolg van de decentralisaties hebben er in het 
hele land toe geleid dat de controle van de jaarstukken langer op zich heeft laten wachten. In mei is de 
controle op de meeste zorgleveranciers afgerond. Hieruit is gebleken dat er nog een tweetal correcties in 
de jaarrekening van Ridderkerk moest worden aangebracht. 

PGB jeugd met een beperkingA/VMO begeleiding en overige PGB (programma 3A) 
In mei 2016 ontvingen wij van de Sociale verzekeringsbank informatie over de werkelijke bestedingen 
van onze cliënten / budgethouders van onze verstrekte voorschotten. De gemeente heeft het maximum 
betaald aan voorschotten, uitgaande van maximale benutting van indicatie/rechten door budgethouders. 
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Omdat in de praktijk de budgetten niet volledig zijn benut, moest alsnog een nog terug te ontvangen 
bedrag ad € 307.000 worden geboekt. Dit is een voordeel voor de rekening Ridderkerk. 

WMO huishoudelijke verzorging (PGB) (programma 3) 
Voor wat betreft de huishoudelijke verzorging bleek het bedrag aan betaalde voorschotten te laag. 
Hierdoor moest alsnog een bedrag van € 22.600 aan kosten worden opgevoerd, wat een nadeel is. 

Door deze mutaties wordt het voordelig rekeningresultaat € 2.105.100 ten opzichte van het resultaat van 
€ 1.521.900 wat in het eerdere boekwerk voorde rekening aan u is gepresenteerd. Dit is 
€ 583.200 voordeliger. 

In de bijlagen vindt u de pagina 's, die als gevolg van alle wijzigingen zijn veranderd. De veranderingen 
zijn geel gearceerd. De paginanummering is gelijk gebleven. 
Met de accountant is afgestemd dat deze aanpassingen aan u worden voorgelegd. 

Ontwikkelingen 
In de jaarstukken is nog een doorgeschoven prestatie verwerkt betreffende het restantbudget van de 
Rekenkamer. Omdat dit niet meer in de 1 e tussenrapportage 2016 kon worden verwerkt, zal dit in de 2e 
tussenrapportage worden meegenomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


