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Geachte mevrouw Hoogendoorn-Bruins Slot, 
 
 
Wij hebben met waardering kennis genomen van uw oordeel over onze gemeenterekening 2015. Wij 
bevestigen hierbij dat de structurele financiële gevolgen van de jaarrekening 2015 zijn verwerkt in de 
begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. 
 
Wij onderkennen de risico’s uit de grondexploitaties. Daarbij merken wij op, dat de grondexploitatie van 
Nieuw Reijerwaard geen gemeentelijke grondexploitatie is. De Gemeenschappelijke Regeling Nieuw 
Reijerwaard is hiervoor verantwoordelijk. De gemeente Ridderkerk is een van de drie deelnemers. Wij 
volgen de ontwikkeling van de grondexploitatie Nieuw Reijerwaard op de voet en zijn ons zeer bewust 
van de risico’s die deze gemeenschappelijke regeling voor ons met zich meebrengt. Wij hechten daarbij 
groot belang aan de adviezen van onze accountant over de grondexploitaties. 
 
De gemeentebegroting 2017 is opgesteld met inachtneming van het vernieuwde Besluit Begroting en 
verantwoording.  
 
De bedrijfsvoering van de gemeente Ridderkerk is ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling 
BAR-organisatie. Voor gemeenschappelijke regelingen is het vernieuwde Besluit begroting en 
verantwoording eerst met ingang van 2018 van toepassing. De BAR-organisatie heeft ons wel informatie 
gegeven over de verhouding overhead en overige bedrijfsvoeringskosten in hun begroting 2017. Deze 
informatie is betrokken bij de paragraaf lokale heffingen van onze begroting 2017-2020.  
Het toepassen van de vernieuwde voorschriften heeft onze volledige aandacht. Met de begroting 2018 
zullen wij volledig aan de vernieuwde voorschriften kunnen voldoen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Overschotten in onze gemeenterekeningen op het Sociaal Domein zijn tot nog toe als incidenteel 
beschouwd. Van het voordelig resultaat van de gemeenterekeningen 2014 en 2015 is in totaal een 
bedrag van € 1.606.900 per 31 december 2015 in de reserve Sociaal domein gestort. Vooralsnog gaan 
wij voor de ramingen van het Sociaal Domein uit van de bedragen van de integratie-uitkering uit het 
gemeentefonds. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, 
de griffier, de voorzitter, 
  
  
  
  
mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 
 


