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Onderwerp: Antwoord op brief over de jaarrekening 2007 
 
Geacht college, 
 
Bij uw brief van 8 september 2008 heeft u ons geïnformeerd over uw bevindingen over de 
jaarrekening 2007 van de gemeente Ridderkerk.  
U schrijft daarin dat u de resultaten van het onderzoek naar het materieel evenwicht van deze 
rekening zult betrekken bij uw beoordeling van de begroting 2009. Tevens dringt u erop aan om het 
integrale onderhoudsplan Duurzaam Beheer Openbare Ruimte vast te stellen en de verschillende 
daarbij behorende beheerplannen te actualiseren. 
 
In antwoord op uw bevindingen delen wij u hierbij mede dat de door ons vastgestelde 
(meerjaren)begroting 2009-2012 structureel een materieel evenwicht kent. De jaarschijf 2012 sluit 
met een positief saldo van ruim € 1 miljoen.  
Dat wordt mede veroorzaakt door de jaarlijkse uitkering van de algemene dekkingsreserve en wij 
beseffen dat het wegvallen op termijn van deze uitkering een bedreiging van het materieel 
evenwicht kan inhouden. De laatste uitkering vervalt overigens pas in 2022. Wij wijzen erop dat de 
systematiek van deze reserve met uw goedkeuring in het verleden in de begroting is opgenomen. 
In paragraaf 18.2.4 van de begroting (blz. 113) wordt ingegaan op de functie van de algemene 
dekkingsreserve en de betekenis van het op termijn wegvallen van de jaarlijkse aanwending van 
deze reserve. Daaruit blijkt ons inziens dat de relatie tussen deze reserve en het materieel 
evenwicht van de gemeentebegroting onze volle aandacht heeft. 
Daar waar zich in de toekomst mogelijkheden voordoen zullen wij de inzet van de algemene 
dekkingsreserve heroverwegen. 
 
In onze vergadering van 6 november 2008 hebben wij het beleidskader Duurzaam Beheer 
Openbare Ruimte vastgesteld. Een exemplaar hiervan is inmiddels aan u toegezonden. Op basis 
van dit kader worden de bijbehorende beheerplannen voorafgaand aan de begroting 2010 
geactualiseerd. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee een afdoende reactie te hebben gegeven op uw bevindingen naar 
aanleiding van de jaarrekening 2007 van de gemeente Ridderkerk. 
 
Hoogachtend, 
de raad van de gemeente Ridderkerk, 
de griffier,   de voorzitter, 


