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Uw mededeling dat onze gemeente in 2016 onder repressief toezicht valt, stemt ons tevreden. De 
waardering die u uitspreekt voor het terugdringen van het gebruik van een dekkingsreserve doet ons 
deugd. 
  
De ontwikkelingen bij verbonden partijen en bij de BAR-organisatie in het bijzonder hebben zeker onze 
aandacht. Wij zijn ons terdege bewust van de kaderstellende en controlerende rol die wij ten aanzien van 
onze verbonden partijen hebben. Om meer grip te krijgen op de verbonden partijen en de aansturing te 
verbeteren hebben wij op 21 januari 2016 de Nota verbonden partijen 2016-2020 vastgesteld. 
 
Uw opmerking met betrekking tot het overzicht van incidentele baten en lasten herkennen wij. Bij het 
opstellen van de jaarrekening 2015 en begroting 2017 zullen wij de nodige verbeteringen doorvoeren 
zodat het inzicht in het structurele saldo verbeterd wordt. 
 
De voorbereiding op de invoering van de vennootschapsbelasting is in volle gang. De begroting 2017 zal 
worden opgesteld met inachtneming van de gewijzigde voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording. 
 
De set van uniforme financiële kengetallen is voor het eerst in de begroting 2016 opgenomen. De 
betekenis van deze kengetallen zal toenemen naarmate hier meer ervaring mee is opgedaan. In de 
begroting 2017 zullen wij hieraan de nodige aandacht schenken. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, 
de griffier, de voorzitter, 
  
  
  
 
 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 
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