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1 Inleiding 
 
1.1 Leeswijzer 
 
Dit is de laatste keer dat de jaarrekening op basis van de burgerrollen wordt gepresenteerd. Met de 
begroting 2016 is er voor een andere indeling van de raadsprogramma’s en voor een andere opzet 
van het boekwerk gekozen.  

Het boekwerk Jaarstukken 2015 bestaat uit 3 onderdelen, te weten: 

1. Een Inleiding met de leeswijzer en de controleverklaring van de accountant.  
2. Het Jaarverslag met een Algemene toelichting en de Programmaverantwoording van de 6 

programma’s en 7 paragrafen. 
3. De Jaarrekening zelf. 

De verantwoording van de programma’s in het onderdeel Programmaverantwoording van het 
Jaarverslag is in ieder programma als volgt opgebouwd: 

1. Inleiding; hier wordt kort omschreven wat het programma inhoudt. 
2. Trends en ontwikkelingen; korte toelichting van de belangrijkste trends en ontwikkelingen die zich 

in het afgelopen jaar, maar wellicht ook nu nog voordoen. 
3. Realisatie; hier kunt u lezen wat wij in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. 
4. Gerealiseerde lasten en baten per programma; hierin kunt u lezen wat het heeft gekost. 
5. Toelichting van de afwijkingen per programma. Hier hebben wij geprobeerd, indachtig de grote 

hoeveelheid vragen bij de vorige jaarstukken, betere informatie te geven over de achtergrond en 
oorzaken van de afwijkingen.  

Belangrijk nieuw detail is de toelichting op de begrotingsrechtmatigheid, die als eerste wordt 
beschreven onder 5. toelichting van de afwijkingen per programma. Hiertoe is gekomen in overleg met 
de accountant. Het oordeel over de rechtmatigheid wordt nu per programma direct bij de toelichting 
aangegeven. Het afzonderlijke overzicht met een analyse van de rechtmatigheidsverschillen is 
hiermee komen te vervallen. Wij verwachten dat dit de leesbaarheid van het jaarverslag ten goede 
komt. 

Het overnemen van de exacte tekst van de programmabegroting is achterwege gelaten ten behoeve 
van de omvang en leesbaarheid van de Jaarstukken en de actualiteit. De teksten van de 
programmabegroting zijn beschikbaar op de website van de gemeente.  

In het onderdeel Jaarrekening vindt u in het onderdeel Programmarekening met toelichting een 
totaaloverzicht van de gerealiseerde lasten en baten, inclusief een cijfermatige analyse van de 
afwijkingen. Ook is hier de balans opgenomen met de toelichting.  

Onder bijlagen treft u overzichten aan, die niet onderworpen zijn aan de accountantscontrole.  
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1.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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3.3 Overige toelichtingen 
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3.3.1  Overzicht SiSa 

OCW D9 Onderwijsachterstanden
beleid 2011-2015 (OAB)

Besluit specifieke 
uitkeringen 
gemeentelijk 
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2014

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 300.142 € 0 € 190.829 € 188.293 
I&M E29 Tijdelijke regeling 

eenmalige uitkering 
stedelijke 
synergieprojecten 
Kaderrichtlijn Water

Tijdelijke regeling 
eenmalige uitkering 
stedelijke 
synergieprojecten 
Kaderrichtlijn Water

Gemeenten

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) Eindverantwoording Ja/Nee Cumulatieve bestedingen tot 
en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E29 / 01 Indicatornummer: E29 / 02 Indicatornummer: E29 / 03 Indicatornummer: E29 / 04

1 I&M E29 / STESY005 € 461.741 Ja € 1.196.736 
SZW G1A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 
selecteren en in de kolommen 
ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor 
die gemeente invullen

Het totaal aantal gerealiseerde 
arbeidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwoners in (jaar 
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

                                                                                 
                                    
                                            
                                            
inclusief deel openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde 
begeleid werkenplekken voor 
geïndiceerde inwoners in (jaar 
T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicatornummer: G1A / 01 Indicatornummer: G1A / 02 Indicatornummer: G1A / 03

1 60597 Ridderkerk 133,38 6,19
2
3

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

Wet sociale 
werkvoorziening 
(Wsw)_totaal 2014

Wet sociale 
werkvoorziening (Wsw)

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
totaal (jaar T-1). (Dus: 
deel Openbaar lichaam 
uit SiSa (jaar T-1) 
regeling G1B + deel 
gemeente uit (jaar T-1) 
na controle door de 
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