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Onderwerp 
Aanpassing concept raadsbesluit jaarstukken 2015. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De jaarstukken 2015 vast te stellen onder voorbehoud van de definitieve accountantsverklaring. 
 
Inleiding 
Voor de raadsvergadering van 23 juni 2016 is er nog geen controleverklaring voor de jaarstukken 2015. 
De provincie eist dat de vaststelling van de jaarstukken gebeurt op een daarop afgegeven 
controleverklaring. De accountant heeft geadviseerd om de jaarstukken vast te stellen onder voorbehoud 
van de definitieve controleverklaring. Zodra de controleverklaring wordt ontvangen, is het voorbehoud 
opgeheven. De bestuurlijke behandeling van de jaarstukken 2015 kan zo volgens de planning gebeuren. 
 
Beoogd effect 
1. Vastgestelde jaarstukken die voldoen aan de eisen die de provincie daaraan stelt. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
Argumenten 
1. Voorkomen moet worden dat er na de raadsvergadering van 23 juni 2016 een extra vergadering nodig 
is om na ontvangst van de definitieve controleverklaring de vaststelling van de jaarstukken in 
overeenstemming te brengen met de eisen van de provincie. 
 
Overleg gevoerd met 
Overleg is gevoerd met de accountant. 
 
Kanttekeningen 
De accountant heeft in de gezamenlijke vergadering van de commissies Samen Leven en Samen Wonen 
aangegeven dat de informatie van derden voor het sociaal domein nog niet compleet is. Zijn verwachting 
is (onder voorbehoud) dat uit de informatie die nog ontvangen moet worden geen substantiële afwijkingen 
zullen optreden die gevolgen voor de controleverklaring en dus de jaarstukken 2015 zullen hebben. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
23 juni: besluitvorming jaarstukken door de raad. 
vóór 15 juli: inzending van de vastgestelde jaarstukken na ontvangst van de definitieve controleverklaring. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 



 
 

 
Financiën  
Niet van toepassing. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De vastgestelde jaarstukken worden opgenomen op de website van de gemeente. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Aangepast concept raadsbesluit Jaarstukken 2015 Ridderkerk. 
 


