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1. Leeswijzer 

In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en 
prestaties uit de programmabegroting 2017. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van 
additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2017 
opgenomen. De lasten en baten in de tabellen zijn als positieve bedragen in hele euro's 
gepresenteerd. In de kolom resultaat 2017 zijn voordelen voor het schap weergegeven met een 
"V" en nadelen met een "N". 

De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (hierna te noemen BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting 
(hoofdstuk 2) wordt op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 
2017. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. 

Daarnaast bevat hoofdstuk 3 de volgens het BBV verplichte paragrafen, te weten: 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 
Financiering; 
Bedrijfsvoering. 

Hoofdstuk 4 bevat de jaarrekening 2017 met daarin waarderingsgrondslagen, de balans per 31 
december 2017 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Voor de 
toelichting op het overzicht van baten en lasten is de richtlijn gehanteerd de verschillen toe te 
lichten bij afwijkingen ten opzichte van de begroting (na wijziging) van meer dan 3% met een 
minimum van € 2.500. 

Tot slot zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 
Bijlage 1: Deelnemersbijdrage 
Bijlage 2: Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen over 2017 

Bijlage 3: Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen over 2016 (op 
basis van de jaarrekeningen 2016) 

Bijlage 4: Te verrekenen vereveningsbijdrage deelnemers 
Bijlage 5: Overzicht exploitatiebijdragen (natuur- en) recreatieschappen 
Bijlage 6: Samenstelling bestuur Koepelschap Buitenstedelijk Groen 2017. 
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1.1 Doelstellingen Koepelschap 

De oorspronkelijke doelstellingen van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen zijn vastgelegd in 
de gemeenschappelijke regeling. Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen bevordert, op basis van 
rijks-, provinciaal en regionaal programma /beleid in onderlinge samenhang, een evenwichtige 
ontwikkeling en instandhouding van het buitenstedelijk groen als geheel in het gebied en in 
verhouding tot haar omgeving. 

De besluitvorming inzake de opheffing van het Koepelschap per 1 januari 2018 heeft er toe 
geleid, dat de activiteiten van het Koepelschap een 'beleidsarm' karakter hebben. Van de 
oorspronkelijke doelstellingen wordt alleen invulling gegeven aan het verevenen van de 
financiële bijdragen van de schapsdeelnemers. 

2. Bestuurlijke samenvatting 

Politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen inzake het Koepelschap 
Door het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn in dit verslagjaar besluiten genomen tot opheffing 
van het Koepelschap met ingang van 1 januari 2018 en tot het regelen van de financiële gevolgen 
voor de schapsdeelnemers. Alle schapsdeelnemers hebben voor het einde van dit verslagjaar ook 
de noodzakelijke 'eigen' besluiten genomen om de opheffing van het Koepelschap per 1 januari 
2018 te kunnen effectueren. 

Het Dagelijks en Algemeen Bestuur hebben besluiten genomen over oa: de jaarstukken 2016, de 
ophoging van het krediet "stappenplan ontvlechting van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen", 
de 1 e begratingswijziging 2017,(uitvoering van) het Liquidatieplan Koepelschap Buitenstedelijk 
Groen en het Normenkader rechtmatigheid 2017. 

Resultaat 2017 
Uit de onderstaande tabel valt af te lezen aan welke programma's het resultaat kan worden 
toegeschreven en voor welk bedrag. 

Resultaat 2017 naar programma's 

1 V= voordelig resultaat, N = nadelig resultaat 
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Het resultaat is ais volgt opgebouwd: 

programma 1 Bestuur: 
Representatiekosten, drukwerk, abonnementen en 
bestuurskosten algemeen 
Accountantskosten 

€ 1.604(i)voordeei 
€ 3.335(i)voordeei 

Conform afspraak in het liquidatieplan wordt het voordelige resultaat toegevoegd aan de 
Algemene Reserve. 
Een toelichting op het resultaat wordt gegeven bij de afzonderlijke programma's en in§ 4.5 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten. 
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3. Programmaverantwoording 

Programma 

Lasten 
Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 149.549 167.000 167.000 162.061 4.939 V 
Programma 2. Instandhouding & Ontwikkeling Buitenstedelijk Groe 248.600 260.400 260.400 260.400 
Algemene dekkingsmiddelen -- -
Totaallasten 398.149 427.400 427.400 422.461 4.939 V 

Baten 
Programma 1. Bestuurlijke aanlegenheden -
Programma 2.lnstandhouding & Ontwikkeling Buitenstedelijk Groe -
AJeemene dekkingsmiddelen 426.397 429.000 429.000 429.000 
Totaal baten 426.397 429.000 429.000 429.000 

Saldo gewone bedriJfsvoermg 28.248 1.600 1.600 6.539 4.939 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse lasten en baten 

Kredieten 
Lasten kredieten 
Baten kredieten (bijdrag,"'en"-d"'e"'r"'-d"'en"')'-----------+ ----:-::-::-= ·1- ---- -l---::-:-:-:=:-l----:-:-::-::-:=l---::-::-::---::-:::-l 
Saldo kredieten 

Totaal saldo van baten en lasten 8.373 1.600 (38.400) (6.546) 31.854 V 

Gerealiseerd resultaat 28.248 - - 4.939 4.939 V 

Toelichting op resultaat 

Voor een nadere specificatie van het genoemd resultaat en een toelichting op de diverse baten c.q. 
stortingen in de reserves wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. 
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3.1 Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 

3.1.1 Bestuursproducten 

3.1.1.1. Activiteiten 

Reguliere Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 
dienstverlening 

Bestuursondersteuning 
Aan het Dagelijks Bestuur zijn via emailrondes tbv. 5 april, 17 mei en 25 
oktober 2017 de benodigde voorstellen voorgelegd, waarmee is 
ingestemd. Vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn gehouden op 
21 juni en 29 november 2017. 

De belangrijkste onderwerpen in 2017 zijn toegelicht onder de 
bestuurlijke samenvatting onder 2. 

3.1.1.2. Kosten 

Product Rekening 2016 Primitieve Begroting na Rekening 2017 Resultaat 
begroting 2017 wijziging 2017 

Bestuursproducten /Lasten 142.0B6 163.500 163.500 161.B96 1.604 V 
Baten - - - -

Saldo (142.0B6) (163.500) (163.500 (161.B96) 1.604 V 

De kosten zijn € 1.604 lager dan begroot. De oorzaken zijn: 
• De voorraad briefpapier en enveloppen was voldoende zodat er geen drukwerk behoefde 

te worden bijbesteld € 300 V; 
• De bijeenkomsten van zowel het Algemeen - als het Dagelijks Bestuur hebben op SBB 

locaties plaatsgevonden. Hierdoor was het niet noodzakelijk locaties te huren € 1.304 V; 

Dit product heeft betrekking op de (algemene) juridische advisering op het gebied van publiek- en 
privaatrecht en het implementeren, toepassen en evalueren van wet- en regelgeving relevant voor 
de gemeenschappelijke regeling (Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en Algemene wet 
bestuursrecht (Awb )). Meer specifiek is geadviseerd in het kader van de uittreding van een 
deelnemer en de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. 
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3.1.2 Financiën 

3.1.2.1. Activiteiten 

Reguliere 
dienstverlening 

Financiële 
administratie 

Financiële 
beleidsadvisering / -
ontwikkeling 

Jaarstukken 

Programmabegroting 

3.1.2.2. Kosten 

I Produ ct 

!Financiën 
I '---·-------· 
i saldo 

Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 

Baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen zijn tijdig en systematisch 
vastgelegd. Bijzonderheden hebben zich niet voorgedaan. 

Alle bestuursvoorstellen met financiële gevolgen zijn getoetst. 

De jaarstukken 2016 zijn op 21 juni 2017 vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur en vervolgens verzonden naar het ministerie van BZK. De 
accountant heeft goedkeurende verklaringen afgegeven voor zowel 
getrouwheid als rechtmatigheid. 

Gezien de besluitvorming tot opheffing van het Koepelschap per 1 januari 
2018 is er geen programmabegroting 2018 opgesteld. De door het AB in 
het kader van de ophoging van het krediet "stappenplan on tv1echting 
Koepelschap Buitenstedelijk Groen" vastgestelde 1 e begratingswijziging 
2017 wordt beschouwd als de begroting 2018 voor het Koepelschap "in 
liquidatie". 

I Lasten 
___ J.!ljlJ.~!! __ . 

Rekening 2016 Primitieve 
begroting 201 7 

7.463 3.500 
. . 

{7.463 · f3.5oö1 

Begroting na Rekening 2017 Resultaat 
wijziging 2017 

3.500 165 3.335 V 
. . . 

---~(3.500) ·--·- [165) - -----
3.335 V 
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Programma 2 Instandhouding en ontwikkeling buitenstedelijk groen 

3.1.2.3. Activiteiten 

Reguliere Toelichting op de realisatie van de begrotingsdoelstellingen 
dienstverlening 

Instandhouding & - Terrein Beheer Model 
Ontwikkeling In dit verslagjaar is de toepassing van de TEM-systematiek 
Buitenstedelijk Groen gecontinueerd op terreinen die nog niet waren opgenomen in deze 

wijze van beheer, op bestaande terreinen waarvan de functie is 
gewijzigd, danwel op nieuwe terreinen die bij de schappen in beheer 
zijn gekomen. 

3.1.2.4. Kosten 

!Product Rekening 2016 Primitieve Begroting na Rekening 2017 Resultaat 
begroting2017 wijziging 2017 

jinstandhouding en Ontwikkeling Buitenstedelijk Groj Lasten 246.600 260.400 260.400 260.400 
I_ Baten -- r26o.~om i260.400 

- -
Saldo [246.600 [260.400 

Toelichting: 
Geen bijzonderheden 

3.1.2.5. Kredieten 

Naam krediet Sluitdatum Totaal Realisatie t/m Begroting na Rekening Realisatie t/m Restant %lasten t.o .v. 
krediet 2016 wïzigin]( 2017 2017 2017 krediet totaa l krediet 

Stappenplan ontvlechting en opheffing 
Koepelschap 

2017 80.000 40.000 40.000 13.085 53.085 26.915 66% 

- Dekking uit Algemene reserve 80.000 40.000 40.000 13.085 53.085 26.915 

,([i)(! I I 

· Dekking uit Algemene reserve 80.000 40.000 40.000 13.085 53.085 26.915 

Stappenplan ontvlechting en opheffing Koepelschap 

In 2017 is dit krediet verhoogd vanuit de Algemene Reserve met-€ 40.000 ter afhandeling van de 
liquidatie. Op dit krediet is -€ 13.085 inclusief de kosten voor de accountantscontrole geboekt. Het 
krediet en de verplichting tot afwikkeling wordt overgedragen aan Staatsbosbeheer zodat in 2018 
na de vaststelling van de jaarrekening de definitieve afwikkeling invulling kan krijgen. 
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3.1.3 Mutaties in reserves 

Staat van reserves Saldo Bestemming Teruggave Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Saldo 
31-12-2016 resultaat 2016 deelnemers 1-1-2017 2017 2017 31-12-2017 

Algemene Reserve 80.532 28.248 108.780 1.600 13.085 97.295 
Reserve recreantenonderzoek 8.518 0 0 8.518 

Totaal 89.050 1.600 13.085 105.813 

Toelichting resultaat: 
De onttrekking van € 4.335 betreft de dekking ten laste van de Algemene reserve van de uitgaven 
op de kredieten 'stappenplan ontvlechting en opheffing Koepelschap' en € 8.750 kosten 
accountant voor de jaarrekeningcontrole en liquidatie. 

Algemene dekkingsmiddelen 

Algemene Toelichting op de realisatie 
Dekkingsmiddelen 

Algemene De Algemene Dekkingsmiddelen zijn volgens begroting bij de 
Dekkingsmiddelen deelnemers in rekening gebracht en door de deelnemers 

voldaan. 

Resultaatbestemming De begrote storting in de Algemene Reserve is volgens begroting 
uitgevoerd 

3.1.3.1. Baten 

Algemene dekkingsmiddelen 

Lasten 

IDeelnemersbï drage"__ ______________ , _____ . ______ +------1--------1 
. Totaallasten _ 

Baten 
Deelnemersbii.f!gge"_ __________ 1 __ __:="'-'-''-l-----=.:=:.o:.... 11---~ 
Totaal baten 

Saldo gewone bedriJfsvoering 426.397 429.000 429.000 429.000 -
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3.2 Paragrafen 

3.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Aangezien het schap per 01-01-2018 in liquidatie verkeerd is de risicoparagraaf niet meer van 
toepassing en is de berekening van het weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit komen te 
vervallen. 

Kengetallen BBV 

In het BBV (=financiële regelgeving voor gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen) 
staat dat er in de jaarstukken enkele kengetallen moeten worden opgenomen. 

Aangezien het schap per 01-01-2018 in liquidatie verkeert zijn deze kengetallen niet meer 
opgenomen. 

3.2.2 Financiering (treasury) 
In de wet FIDO (financiering decentrale overheden) wordt de kasgeldlimiet en de renterisiconorm 
genoemd. Aan beide normen wordt voldaan. 

Kasgeldlimiet 
Tot het kasgeld behoren alle vlottende schulden < 1 jaar, de contante gelden in kas, de uitstaande 
gelden < 1 jaar en de tegoeden I schulden rekening-courant. Doel van de kasgeldlimiet is het 
beperken van de renterisico's op de korte schuld. De korte schuld is bedoeld voor de lopende 
uitgaven en zodoende is de limiet gekoppeld aan het begratingstotaaL De kasgeldlimiet is 
vastgesteld op 8,5% van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Er is voldaan aan 
de kasgeldlimiet, aangezien er per saldo geen sprake is van een kortlopende schuld. 

Renterisiconorm 
De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico over de lange termijn financiering. Het 
renterisico is het geldbedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteherziening en 
herfinanciering onderhevig is. Het renterisico mag maximaal 20% van het begratingstotaal per 1 
januari van het betreffende jaar bedragen. De renterisiconorm benadrukt het belang van een 
goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico's. In 2017 zijn geen vaste 
geldleningen aangegaan. 

Renteontwikkeling 
De rentebaten zijn naar aanleiding van het verplicht schatkistbankieren uitgekomen op nihil. 

Schatkistbankieren 
Bij het schatkistbankieren wordt dagelijks het saldo bij een vastgesteld drempelbedrag 
overgeboekt op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale 
overheid heeft bij de schatkist. Omgekeerd kan het saldo ook worden aangevuld ten laste van de 
rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Voor het schap zijn de 
benodigde overeenkomsten met het Rijk afgesloten. In 2017 is de drempel van-€ 250.000 niet 
overschreden. Zie verder het overzicht in de toelichting op de balans, onderdeel 
Schatkistbankieren. 
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3.2.3 Bedrijfsvoering 

De afspraken over de dienstverlening aan het schap zijn vastgelegd in de Samenwerkingsover-
eenkomst Koepelschap Buitenstedelijk Groen, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland voor 
2017 en 2018. 

De personele component van de dienstverlening door Staatsbosbeheer blijkt uit de volgende 
tabel: 

Productomschrijving Bestuurlijke Beheer, 
aangelegen- onderhoud en 

heden exploitatie 
gebieden 

Bestuursproducten 161.500 
Planvorming & gebiedsantwikkeling 260.400 

Totaal 161.500 260.400 

Algemene Totaal 
dekkings-
middelen 

161.500 
260.400 

0 421.900 
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4. Balans en overzicht van baten en lasten 

4.1 Balans per 31 december 2017 

ACTIVA 

Vlottende activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd< 1 jaar 
-Vorderingen op openbare lichamen 
-Uitzettingen in 's Rijksschatkist 
- Overige vorderingen 

Liquide middelen 
-Banksaldi 

Totaal 

PASSIVA 

Vaste assiva 
Eigen vermogen 
- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserves 
- Gerealiseerde resultaat 

Vlottende assiva 
Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd< 1 
- Overige schulden 

Overlopende passiva 
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen, met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 

Totaal 

31 december 
2017 

75.217 

75.207 
10 

47.343 
47.343 

122.560 

31 december 
2017 

110.752 
97.295 

8.518 
4.939 

5.245 
5.245 

6.563 

6.563 

122.560 

31 december 
2016 

118.736 
50.601 
21.909 
46.226 

49.996 
49.996 

168.732 

31 december 
2016 

117.297 
80.532 

8.518 
28.247 

51.435 

51.435 

168.732 
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4.2 Overzicht van baten en lasten 2017 

Programma 

Lasten 
Programma 1. Bestuurlij ke aangelegenheden 149.549 167.000 167.000 162.061 4.939 V 
Programma 2. 1nstandhouding & Ontwikkeling Buitenstedelijk Groe 248.600 260.400 260.400 260.400 
Aleemene dekkinesmiddelen - - -
Totaal lasten 398.149 427.400 427.400 422.461 4.939 V 

Baten 
Programma 1. Bestuurli jke aanlegenheden -
Programma 2. lnstandhouding & Ontwikkeling Buitenstedelijk Groe - -
A)gemene dekki ngsmiddelen 426.397 429.000 429.000 429.000 
Totaal baten 426.397 429.000 429.000 429.000 

Saldo gewone bedn1fsvoermg 28.248 1.600 1.600 6 539 4.939 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten 
Diverse baten 
Saldo diverse laste n en baten 

Totaal saldo van baten en lasten 8.373 1.600 [38.400] [6.546] 31.854 V 

Gerealiseerd resultaat 28.248 - - 4.939 4.939 V 

Toelichting 
Het overzicht van lasten en baten is als volgt opgebouwd: 

Reguliere lasten en baten bedrijfsvoering 
Dit onderdeel betreft de exploitatielasten en - baten van de structurele activiteiten. Dit zijn de 
jaarlijks min of meer in dezelfde vorm terugkerende activiteiten. Op basis van deze informatie 
kunnen meerjarige trends en ontwikkelingen worden geschetst. 

Diverse lasten en baten bedrijfsvoering 
In tegenstelling tot de reguliere lasten en baten komen deze exploitatielasten en- baten slechts 
incidenteel voor door de aard hiervan en/ of de oorzaak. Het gaat hierbij om o.a. de effecten van 
periodieke herzieningen van voorzieningen, de financiële consequenties van uitspraken op 
beroeps- en bezwaarschriften die niet voorzien kunnen worden en terugontvangen bedragen. 
Deze zaken, welke niet zijn begroot, worden separaat gepresenteerd om de vergelijkbaarheid over 
de jaren heen eenvoudiger te maken. 

Kredieten 
De kredieten hebben betrekking op uitgaven gerelateerd aan activiteiten die zorgen voor 
veranderingen in de natuur- en recreatiegebieden, zoals investeringen met maatschappelijk nut in 
de openbare ruimte. Deze uitgaven worden gedekt vanuit bijdragen derden (subsidies, bijdragen) 
en/ of onttrekkingen aan de algemene of bestemmingsreserves. 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

----·-------·------- ------

~KERTI LLY 
BERK 

Gewaarmerkt voor Identificatie 
doe leinde n d.d.: 20-04-201 8 Y)j 

18 



u 
0 

0 
u 

Dit onderdeel omvat alle mutaties (stortingen en onttrekkingen) in de reserves. 

Voor een nadere specificatie van het genoemd resultaat en een toelichting op de diverse baten c.q. 
stortingen in de reserves wordt verwezen naar de afzonderlijke programma's. 

4.3 Waarderingsgrondslagen 

De jaarrekening 2017 is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). Voor zover niet anders is vermeld, worden de activa en passiva 
gewaardeerd op nominale waarde en afgerond op bedragen van € 1 nauwkeurig. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheidis 
een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de 
geschatte inningskansen. 

Liquide middelen 
De banksaldi worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Dit betreft de Algemene Reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat. 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de 
overlopende passiva 
Deze posten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen voor resultaatbepaling 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 
slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor 
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en lasten worden verantwoord tot 
hun brutobedrag. 
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4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017 

4.4.1 Vlottende activa 

4.4.1.1. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

~ Vorderingen op openbare lichamen 

Vorderingen openbare lichamen 
Per saldo 

In 2017 zijn alle vorderingen ontvangen. 

2017 

0 

~ Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

Uitzettingen in 's Rijksschatkist< 1 jaar 
Totaal 

Benutting drempelbedrag s chatkis tbankieren (bedragen x € 1000) 
Verslagjaar 

2017 
75.207 
75.207 

2016 
50.601 
50.601 

2016 
21.909 
21.909 

Drempelbedrag 250 :::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::;: 
Kwartaal l Kwartaal2 Kwartaal3 Kwartaal4 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijksschatkist aangehouden middelen 50 44 47 
Ruimte onder het drempelbedrag -200 -206 -203 
Overschrijding van het drempelbedrag 

Er is geregeld dat op de bankrekening van het schap niet meer saldo kan staan dan het 
drempelbedrag. Dagelijks wordt het saldo bij een voorafvastgesteld bedrag automatisch 
overgeboekt (afroming) naar de rekening-courant die het schap heeft bij 's Rijksschatkist. 

~ overige vorderingen 

- verevening 2015 
- correctie restitutie surplus algemene reserve 
- nog te verrekenen 
- verevening 2016 
Totaal 

Het nog te verrekenen bedrag betreft nog door te schuiven btw 

4.4.1.2. Liquide middelen 

~ Banksaldi 

rekening-courant Bank Nederlandse Gemeenten 
taal 

2017 

10 

10 

2017 
47.343 
47.343 

41 
-209 

2016 
42.180 

0 
228 

3.818 
46.226 

2016 
49.996 
49.996 
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4.4.2 Vaste passiva 

4.4.2.1. Eigen vermogen 

4.4.3.1.1 Reserves 

Sta atvan reserves Saldo Bestemming Teruggave Saldo Toevoegingen Ontt rekkingen Saldo 
31-12-2016 resul taat 2016 deelnemers 1-1-201 6 201 7 20 17 31-12-2017 

Algemene Reserve 80.532 28.248 108.780 1.600 13.085 97.295 
Reserve recreantenonderzoek 8.518 0 0 8.518 

Totaal 89.050 1.600 13.085 105.813 

00 Algemene reserve 
De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiële 
tegenvallers. 

Saldo 1 januari 
Bij: bestemming resultaat 2016 
Bij: toevoegingen 
Af: onttrekkingen 
Saldo 31 december 

Specificatie toevoegingen: 
- toevoeging reserve conform begroting 

Totaal toevoegingen 

Specificatie onttrekkingen: 
Kredieten: 

stappenplan ontvlechting Koepelschap 
Totaal onttrekkingen 

00 Bestemmingsreserves 

Reserve recreantenonderzoek 

2017 2016 
80.532 75.934 
28.248 24.473 

1.600 0 
13.085 19.875 
97.295 80.532 

1.600 
1.600 

13.085 
13.085 

De reserve recreantenonderzoek is gevormd voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken in 
het kader van marketing en communicatie (bijvoorbeeld bezoekersaantallen en 
marktonderzoeken) 

2017 2016 
Saldo 1 januari 8.518 8.518 
Bij : toevoegingen 0 
Af: Onttrekkingen 0 
Saldo 31 december 8.518 8.518 

4.4.3.1.2 Resultaat na bestemming volgend uit de programm_ a_re_k_e_n_i_n_..g.___ ______ _ 

Gerealiseerde resultaat 
2017 

4.939 
4.939 

~ 
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4.4.3 Vlottende passiva 
4.4.3.1. Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

00 Overige schulden 

Crediteuren 
Totaal 

2017 
5.245 
5.245 

Het saldo crediteuren betreft de doorbelasting van additionele uren door Staatsbosbeheer. 
De betaling heeft in 2018 plaatsgevonden en wordt meegenomen in de liquidatie. 

2016 
0 
0 

00 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 

- Accountantskosten 
- Overige schulden 

Totaal 

Specificatie nog te ontvangen facturen 

- accountantskosten 
Totaal 

2017 
6.563 

6.563 

2017 
6.563 
6.563 

2016 
5.437 

45.998 

51.435 

2016 
5.437 
5.437 

Er is in 2017 een voorschotfactuur ontvangen van de accountant. Het opgenomen bedrag aan 
accountantskosten betreft het verschil tussen het in het liquidatiekrediet opgenomen bedrag en 
de voorschotfactuur. De afwikkeling/betaling zal via Staatsbosbeheer geschieden. 

Specificatie overige schulden 

2017 
- verevening 2015 
- verevening 2016 

0 

2016 
42.180 

3.818 
45.998 

In 2017 zijn de te verevening opgenomen bedragen uit 2015 en 2016 afgewikkeld. 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Invoering Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen 
Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder 
gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico's zijn inmiddels in 
beeld gebracht. Daarbij is uitgegaan van de begroting 2015 en de realisatie 2016. Per activiteit of 
cluster van activiteiten is beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een 

j~AKER TILLY 
BERK 22 

Gewaarmerkt voor Identificatie 
doeleinden d.d.: 20·0 4-20 18 r:fJ 

----------------



D 

D 

D 

D 
D 
D 

D 
0 
D 
D 
D 
8-

onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming 
indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 

1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 
2. Deelname aan het economisch verkeer; 
3. Winstoogmerk enjof concurrentie. 

Voor een aantal activiteiten, dat valt onder economisch beheer (huren en erfpacht) is 
waarschijnlijk geen sprake van een fiscale onderneming, omdat geen sprake is van deelname aan 
het economisch verkeer. Aan dit criterium is niet voldaan aangezien de activiteiten beperkt zijn 
tot ' normaal vermogensbeheer'. In dit geval kan worden gesteld dat sprake is van normaal 
vermogens beheer, omdat er slechts beperkt arbeid wordt verricht en er geen causaal verband is 
tussen arbeid en rendement. 

Voor de overige activiteiten is ook geen sprake is van een fiscale onderneming omdat geen sprake 
is van structurele vermogensoverschotten of wordt het standpunt ingenomen dat een vrijstelling 
kan worden toegepast, zodat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. 

Aangezien het ingenomen standpunt van de Recreatieschappen (nog) niet is afgestemd met de 
Belastingdienst, blijft de vennootschapsbelasting een beperkt risico. Dit is echter niet te 
kwantificeren en wordt derhalve beschouwd als een PM-post. 
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 

4.4.4 Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 

Programma 1. Bestuurlijke aangelegenheden 

Saldo gewone bedrijfsvoering [149.549) (167.000) [167.000) (162.061) 4.939 V 

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten - - - - -
Di verse baten - - - - -
Saldo diverse lasten en baten - - - - -

Totaal saldo van baten en lasten [149.549) [167.000) [167.000) (162.061) 4.939 V 

Toevoegingen en onttre kk ingen aan reserves 
Toevoeging reserves - - - - -
Onttrekking reserves - - - - -
Saldo toevoegingen en ootrekkingen aan rese rves - - - - -
Gerealiseerd resultaat [149.549) [167.000) [167.000) [162.061) 4.939 V 

Toelichting resultaat 2 017: 

De kosten voor bestuurlijke aangelegenheden zijn € 4.939lager dan begroot. 

De oorzaken zijn: 
De voorraad briefpapier en enveloppen was voldoende zodat er geen drukwerk behoefde te 
worden bijbesteld € 300 V; 
De bijeenkomsten van zowel het Algemeen- als het Dagelijks Bestuur hebben op Staatsbosbeheer 
locaties plaatsgevonden hierdoor was het niet noodzakelijk locaties te huren € 1.304V; 
Financien; 
Treasury- en bankkosten € 165 N 
Accountantskosten € 3.500 V. Het budget van € 3.500 bestemd voor de accountantscontrole is 
conform het vastgestelde liquidatieplan in het AB van 29 november 2017 overgeheveld naar het 
krediet liquidatie Koepelschap ter afwikkeling van de liquidatie en de controle van de 
jaarrekening. 
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4.4.5 Programma 2 Instandhouding en Ontwikkeling Buitenstedelijk Groen 

Saldo gewone bedrijfsvoering (248.600) (260.400] (260.400) (260.400) -

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten I - I - - - I :I Q.iverse baten - - -
Saldo diverse lasten en baten I - 1 - - - I - ] 
Kredieten 
Lasten kredieten 19.875 - 40.000 13.085 26.915 V 
Baten kredieten_Llllidraj\~ derdeQ) - - - - -
Saldo kredieten (19.8751 - (40.000 (13.085 26.915 V 

Totaalsaldo van baten en lasten (268.475) (260.400] (300.400) (273.485) 26.915 V 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
~"<---

Toevoeging reserves - - - - -
0 nrtrekking reserves 19.875 - 40.000 13.085 26.915 N 
Saldo toevoegingen en entrekkingen aan reserves 19.875 - 40.000 13.085 26.915 N 

Gerealiseerd resultaat (248.600] (260.400) (260.400) (260.400) -

Toelichting resultaat 2017 

Krediet stappenplan ontvlechting en opheffing Koepelschap 
In 2017 is dit krediet verhoogd vanuit de Algemene Reserve met € 40.000 ter afhandeling van de 

liquidatie. Op dit krediet is € 13.085 inclusief de kosten voor de accountantscontrole geboekt. Het 
krediet en de verplichting tot afwikkeling wordt overgedragen aan Staatsbosbeheer zodat in 2018 
na de vaststelling van de jaarrekening de definitieve afwikkeling invulling kan krijgen. 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 

Incidentele baten Incidentele lasten 
Begroting 2017 Begroting 2017 

Omschrï vi ne Realisatie 2017 na wïzigjng Omscll rïv ine Realisatie 2017 na wï zigjng 

Diverse baten Diverse lasten 

Kredieten Kredieten 
Stappenplan ontvlechting en opheffing 13.085 40.000 
Koepelschap 

Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves 
-Algemene reserve - Stappenplan 13.085 40.000 -

on tviec hting en opheffing Koepelschap 

Totaal 13.085 40.000 Totaal 
Saldo 

13.085 
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4.4.6 Algemene Dekkingsmiddelen 

Algemene dekkingsmiddelen 

Lasten I Deelnemersbijdrage 
Totaal lasten ~ I 

Saldo gewone bedrijfsvoering 426.397 429.000 429.000 429.000 -

Diverse lasten en baten 
Diverse lasten - I - I - - I ~ I Diverse baten - - - -
Saldo diverse lasten en baten - I - I - - I - I 
Kredieten I ~asten kredieten I - - - - -
Baten kredieten (bï dragen derden) - - - - -

!Saldo kredieten I - - - - -

Totaal saldo van baten en lasten 426.397 429.000 429.000 429.000 -

Toevoegingen en onttre kk ingen aan reserves 
Toevoeging reserves - 1.600 1.600 1.600 -
0 nrtrekking reserves - - - - -
Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves - (1.600 (1.600 (1.600) -

Gerealiseerd resultaat 426.397 427.400 427.400 427.400 -

Toelichting op het resultaat: 

Overzicht van de incidentele baten en lasten 

Incidentele baten Incidentele lasten 
Begroting 2017 Begroting 2017 

Omschri " vin~ Realisatie 2017 na wïzi gin~ Omsch ri " vi n~ Realisatie 2017 na wïzigin~ 

Onttrekkingen aan reserves Toevoegingen aan reserves 
-Algemene reserve, begrotingsoverschot 1.600 1.600 

Totaal 0 0 Totaal 
Saldo 

1.600 
1.600 

d~KERTillY 
BERK 

Gewaa rme rkt voor Ide ntificat ie 
doeleinden d .d .: 20-04-20 18 t1) 

1.600 
1.600 

26 



D 

4.4.7 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

Onttrekkingen reserves Raming mutaties reserves 
begrotingsjaar na wijziging 

Baten Waarvan 
(onttrekking structureel 

Omschrijving programma reserve) 

Programma 1 
Programma 2 40.000 
Algemene dekkingsmiddelen 

Totaal 40.000 

Toevoegingen reserves Raming mutaties reserves 
begrotingsjaar na wijziging 

Lasten Waarvan 
(toevoeging structureel 

Omschrijving programma reserve) 

Programma 1 
Programma2 
Algemene dekkingsmiddelen 1.600 

Totaal 1.600 

0 

0 

Realisatie mutaties reserves 
begrotingsjaar 

Baten Waarvan 
(onttrekking structureel 

reserve) 

13.085 

13.085 0 

Realisatie mutaties reserves 
begrotingsjaar 

Lasten Waarvan 
(toevoeging structureel 

reserve) 

1.600 

1.600 0 
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4.4.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op het Natuur- en 
Recreatieschap van toepassing zijnde regelgeving. 

In 2017 is op basis van de afgesloten dienstverleningsovereenkomsten en mandaatregeling, 
dhr. Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, topfunctionaris volgens de WNT. Hij is in loondienst 
bij Staatsbosbeheer. 

De in onderstaande tabellen opgenomen bezoldigingen (kosten) zijn niet als zodanig in rekening 
gebracht bij het Natuur- en Recreatieschap. De inzet (dienstverlening) valt namelijk onder de 
dienstverleningsovereenkomst met het Natuur- en Recreatieschap en de hiermee samenhangende 
kosten zijn conform de begroting 2017 in rekening gebracht bij het Natuur- en Recreatieschap (fixed-
price). 

Het bezoldigingsmaximum in 2017 is € 181.000,- Dit geldt naar rato van de duur en/ of omvang van 
het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 2016 voor 
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als 
voor het uurtarief. 

la. Leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking: 

bedragen x € 1 

Fun!tïegegev~ns 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 

Omvang dienstverband (in fte) 

Gewezen topfunctionaris? 
(Fictieve) dienstbetrekking? 

Bez0ldigil'lg 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Beloningen betaalbaar op termijn 

Subtotaal 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 
Af: Onverschuldigd betaald bedrag 

Totale bezoldiging 
Reden waarom overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

Gegevens_ 2016 
-

Aanvang en einde functievervulling in 2016 

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 

Dht·. S. Thtj sen 

Directewf 
01-01-2017 31-12-

2017 
1,0 

Nee 

Ja 

194.503 
19.261 

213.764 
181.000 

0 
213.764 

Overgangsregeling 

-
01-01-2016 
31-12-2016 

1,0 

193.002 
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Beloningen betaalbaar op termijn 17.114 
Totale bezoldiging 2016 210.116 

Op de bezoldiging van de heer S. Thijsen is het overgangsrecht op basis van artikel 7.3 WNT 
van toepassing. Daarin is opgenomen dat tot en met 31 december 2018 de bezoldiging op het 
huidige niveau blijft. Daarna volgt een stapsgewijze afbouw tot maximaal 100 % van het 
bezoldigingsmaximum op 1 januari 2022. 
Behalve de heerS. Thijsen zijn er geen topfunctionarissen conform de WNT met dienstbetrekking die 
in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden 
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT (Wet openbaarmaking uit publieke middelen 
gefinancierde topinkomens) of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 

lb. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking: 

~KERTILLY 
BERK 29 

Gewaarm erkt voor Identificatie 
doeleinden d.d .: 20-04-20 18 I'P 



D 

,;:::: r-,;:::: n:s 
CU '§ .~ "0 b.O ,;:::: ,;:::: CU n:s ;a r- Qj ..0 CU 
CU ...... ...c r-

CU 0 0.. '--' 
~ b.O 0 r-

r- r- n:s "' CU n:s n:s ,;:::: > n:s :5? CU ,;:::: ..0 CU ;a CU ...... ëü 0 ,;:::: "' ..0 
0 n:s n:s ...... ...... > ~ CU CU ,;:::: ..0 ...c b.O"O 
0 ,;:::: ,;:::: .5 ,;:::: 

"' CU CU c.on:s 
.~ Qj b.O "0 ·- ..0 
E ..0 ,;:::: ,;:::: "0 r-

n:s ·a n:s ,;:::: CU 
CU ;ijj ~ r- ·c 0 ..0 
0.. n:s Qj r- CU "' CU ..0 ,;:::: I > ~ "' ..0 "' .~ b.O ,;:::: 
,;:::: CU :> "' t::"O 
·c ..0 ,;:::: CU til CU ...... CU b.Ocu CU ...... ;a CU ·-~ "' ,;:::: 

~ riî CU n:s CU ...... 
"0 N > b.O CU ,;:::: .~ r- CU ,;:::: ...c ~1j Vi ,.--., CU r- ·a ,;:::: "' b.O > n:s r- '--' ,;:::: ..0 CU n:s ,;:::: CU 

;:::1 CU CU > ·c 0.. 
;:::1 ...... ·a ëü ...... 'r:i ·o "' r- CU "' ...... 0 ·o n:s r- ;:::1,.--., ~ ...... "' ,;:::: Qj Qj 0 ;:::~..-< ,<;: CU CU .2 0 0 E co ..0 "' ..0 > "0 11 ;:::1 

.F. Weber ~oorzitter 0 0 0 0 1 0 
R.A.M. van der Sande 0 0 0 0 0,5 0 
B.J. Eerdmans !vice-voorzitter 0 0 0 0 1 0 
O.A. Verbeek 0 0 0 0 1 0 
V.A. Smit 0 0 0 0 1 0 
A.J. Hoekstra 0 0 0 0 1 0 
M. Hamerslag 0 0 0 0 1 0 
P.W.J. Luijendijk 0 0 0 p 1 0 
IA. van Steenderen 0 0 0 0 1 0 
.H. Blankenberg 0 0 0 0 1 0 

F.J. van de Velde 0 0 0 0 1 0 
.E.T.M. van Dongen 0 0 0 0 1 0 

M.J. van Cappelle 0 0 0 0 1 0 
C. Pleijsier 0 0 0 0 1 0 
. de Leeuwe 0 0 0 0 1 0 

P.Y.J. Blok-van Werkhoven 0 0 0 0 1 0 
P.D. Hofman 0 0 0 0 1 0 
D. Blok 0 0 0 0 1 0 

In de kolom "duur van het dienstverband" is de duur van het bestuurslidmaatschap vermeld. 
De genoemde vergoedingen zijn over 2017 nihil en liggen dus onder de daarvoor gestelde 
wettelijke grens van € 181.000. 
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5. Overige gegevens 

5.1 Gebeurtenissen na balansdatum 

Na de balansdatum zijn geen gebeurtenissen te vermelden. 

5.2 Controleverklaring 

0 
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Bijlage 1 Definitieve afrekening deelnemersbijdragen 2016 

Definitieve afrekenint: 2016 
Voor de opstelling van de definitieve afrekeningen is uitgegaan van de door de betrokken 
(natuur- en) recreatieschappen vastgestelde jaarrekeningen. 

Bijdra~:en van de deelnemers over 2016 
I d d . h d d b''d non erstaan overzie twor en e !]1 ragen van d d I e ee nemers per mwoner weerge even. 
Gemeenteklasse Oef. afrekening Oef. afrekening 

2016 K.B.G. 2017 K.B.G. 
0 tot 20.000 inwoners € 6,71 € 6,68 
20.000 tot 50.000 inwoners € 6,87 € 6,83 
meer dan 50.000 inwoners € 7,99 € 7,95 

Afrekenin~: afnemers 

deelnemer: dienstjaar 
2016 

Albrandswaard -2.472 
Barendrecht -260 
Brielle 1.000 
Capelle a/d IJssel -18.642 
Hellevoetsluis -5.146 
Hendrik-Ida-Ambacht 1.232 
Krimpen a/d IJssel -615 
Maassluis -971 
Nederlek 254 
Ridderkerk -4.504 
Rotterdam 35.463 
Schiedam -1.470 
Spijkenisse (Nissewaard) -4.564 
Vlaardingen 363 
Westvoorne 525 
Zwijndrecht -4.009 
Provincie Zuid-Holland 3.816 
Totaal 0 

De bedragen met een minteken dienen nog aan de deelnemers te worden betaald, de positieve bedragen 
zijn vorderingen op de betrokken deelnemers. Bovenstaande bedragen kunnen een kleine afwijking vertonen 
ten opzichte van de bedragen in de bijlagen 1, 2 en 3 hetgeen zijn oorzaak vindt in de afronding op hele Euro's. 

De afrekening 2016 heeft in 2017 plaatsgevonden 
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Bijlage 2 Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk Groen over 2017 

Ot't'lnemers ln 
KoCJX!lscl~atiDultcnstc cldijk 

{irueu 

Albrantlswa:.rd 
üarcndrL'(h l 
Dridlc 
t:apdlea/dllm l 
llcUcvnets!uis 
1\cndrik· ltlo·Ambacht 
Knmpcna/d ll sscl 
Maassluis 
NL'llcrtck(Krimpcc~Crwaard) 

IUdtierkerk 
Runcrdam 
Sc hit-dam 
Nlsst.'\vaanl 
VlaJrdingcn 
\'h'SI.voornc 
Zwfndn'f"ht 
Tntaal 

Aanlal 
Inwonen 

j anu~ri :tU \7 curr. 
brnn C II.S. la l"!. 

2 3 
25 105 06 
41tl44 U6 
16.1B3 11~ 

6lt.4:t l ! OU 
3U.7ZZ U6 
21J.7JI ü6 
2'.1.123 86 
324 50 86 
14.2611 8~ 

45.408 86 
634.660 100 

77.8311 100 
115.40 1 1011 
7 1 'J'"J 100 
14.257 u~ 

44417 8(, 
1.27~ .97 

Aanta l inwoners gecorrigeerd voor 
verrekenins ko rting 1.226.65'J 

Werkelij ke insta ndhouding 
biJdragenaandenatuur·enl 
ret:rntlrscha nProv.luld·llolland 

IJsselmonde 
Voorne· Putten·Rozenburc 
MlddenOe iOa nd 
Groenalliantie 
ZllldwestelljkeDelta 
Rouemeren 

560.604 
378.183 
6U'J.4UD 

\.267.003 
66.514 
~ 

3.482 .055 

ao:~ nt;lllnwun~rsvan :dlt:ólangt"S iot cn gcrnccut cn 

IJ ij h!.! tl< u~· tJclscha tl 

tutalcwcrkcli jkc hijUragcngcmccmcn 
tutolie wcrkdljkc bljdrag~:n wuvlncic luid-l lo lland 
tulalcwcrkclljkc kustcn 

normbed rag per inwoner 

biidrat.o,.•ngcmt-cntrnnavcrC'\-·cning 
bijllrag.: proviiKic navercvt'ning 

lnsLilndhoud uniwikkeling 
75% 25% 
25% 75% 

t.Z74.'J77 

lnstlndhoudlng ontwikkelinas tol:la l 
k usten kustrn 

9.22H.6:i6 
J .482.1t5!ö 

12.710 fi91 f. 

9,97 € 

€ 1J.221t.63ti 
f. :!.41!2.11SS 
f. 12.710 11.9 1 

9,97 

Instandhouding ontwlkkellngs totaal werkelij ke verevening apparaat to taal Incl. Reeds T• 
kosten kusten 
E 9.533011 € 

3 .117.673 
12.710fi') l 

bi dra e n kosten a .k~ fl t:~ald ve rrekC"n en 

: ~:~~~-~;~ :. ~-!~~-~~~ ~~!~~~ ~ :: .~~ s,~:-~~~ ~~~~~-::~ -~ 1 
f. 12.710fi'J! i. 12.711Ui1JI f. f.42'J .f}(lfl f. 42'HIIKI f. 42'J.IKIII f. 

SCHAPPEN KOF.Pf.UCHAP 

Knlnm2 

knlnm :l 
4 

IIsse\· 
monde 

Voornc-
Puil en · 

Ru1.cnhur ,, 
~lidden· 

ll l'lll~ml 
7 

Zuid · 
WCSI!!II jkc 

Oeitol 
Rolt!! -

10 

ll ltland· 

"'" 11 

Totaal 
biJdrage 

"" scha en 
s 

tob;~ ! 1\JIJI:ltaats· 
wukelljk kosten 

bet;:~alde 

kosten 
7 

Vcr rekening 
bijdragen 

aautlcsciJaJlJien 
d. Fln . Km:~t:\o;<ha l 

9 
21590 128.850 128.650 128.850 ] .775 132.625 1&7711 
41.576 243.483 2U4U3 243.41:13 7.210 250.753 
14.140 Uli.JIB !lfi.3U3 !l6.:Uil 2.473 HIU156 
66.421 ]63.<J i ll 363.<Jiü 363.9 18 11.615 375.533 
33.30 1 206.282 111 'Jl l 318_203 J IU.20l 51123 324.026 
25.569 149.386 WJ.l86 14'JJB6 4.471 153.857 
25.046 42U.ü32 42U.HJ2 421UB2 4.3!10 4332 12 
27.'101 l 7'Jl 32 17'1232 179232 4.800 111 ~ . 1 1 2 

11 9HS 14 6 193 14 6.193 14 6.193 2.096 14H.lii'J 
31J.051 Z31.329 ZJ I.JZ 'J 2JIJ2'J 6.HZ<J 2JU.I5B 

634.660 1.261.360 I 326.665 2.Htl.734 5.401 759 5.401 759 IIU.1J71J S 512 738 
77.818 367.H97 367.1fJ1 367.8')7 13.611 381.5011 
85.40 1 449.755 152()0 4U5.U 15 4115.01 5 14.934 49'J.949 
719'J9 3'J6.197 l 'J6.1'J7 3'J6.1'J7 12.590 4011.787 
11.976 73.'J4'J 73.949 73.949 Z.O'J4 76.043 
38.199 228010 218 0111 228 010 6(.00 234690 

.226659 2.242.418 2. Uo:\4 9UJ2(o 57511 5 147. ZRIU:t4 Jfo3.91!l 1J.22!l.636 IJ. 286::16 2 4.500 'J44J.I3h 

Instandho udingbedrag 
gemeenJen 

Dnlwlkkellng· en lnst.:Jndh. 
nieu we gebleden ge meenten 

Hijdragengemeenten 
Olll ve r evening 

lllpparaaukoslen 
gcm et! nte n SO"' 

totaal gemeenten 

li'J53J.OIU 

t: 1J5lJ.Oiü 

E2 14.5UU 

t:•J.74ü.4J U 

323.109 
109.118i 
516.183 
251.000 
1911. 71 
1i484& 
216.010 

83.142 
303.418 

4.932.21&0 
604.820 
6U.Giil1 
55i.542 
8l.012 

296.1&5 
'L';JJII 8 

Totaal 
bljtlr.Jl,>e 

vern·kcnin• 
10 

171.562 
ll0.37'J 
ll :t.:lliZ 
521.1108 
264.623 
203.181 
11J1J.026 
221.76U 

1J523 H 
3 10 ) 15 

5.043.25') 
61853 1 
67U.fo31 
572.132 

1J5.166 
:m J54'i 

•J 7 ,5 11! 

Vcrrekening 

11 
42.1 12 
uu.u•u, 
25.'J7'J 

16lü1JU 
SJSHU 
53.7'15 

..!Z'JHOU 
42.5:tU 
5ti'J5S 
78.986 

j5H50U 
250.634 
l'Jl.fllli 
175.'.135 
2 1.217 
7SS't5 

SHIIH2 

\'crrt!kcnlng 
nieUW!! 

tlcclncmcrs 

12 

vnrckcnlne 
kortbiG 
nieuwe 

omsl~c: 

korting 

.. 
tot~al RcL'lls bctailltl 

verrckL·ningc.IJ . vcrrckcntl 
aanfmct 
lt••tK.IIt; . 

42.712 42712 
H6.81J6 
25. ~J7'J 

163.U'.KI 
Si511U 
53.795 

!2'JI!lX, 
42.5211 
511')55 
7H.91t6 

351151.10 
250.634 
1'.13 616 
175.935 

21 .217 
75.5)5 

51H8RZ 

U6.ü'Jli 
25.'J7•J 

16:! O'JU 
5]511U 
53.7'15 

n•JmM, 
42.528 
5U 'J55 
78.'JK6 

JSHSUII 
250.634 
11J3.6Hi 
175.'135 
21.117 
75s:ts 

5tR.H!l2 

TE VERRE · 
KENF.N 
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Tot"ilil\ 
recreatie 

Jlcr 
lnwnncr 

17 
6,83 
6,UJ 
6,611 
7,95 
6,UJ 
6,U3 
6,UJ 
6,UJ 
6.611 
6,83 
7,95 
7,95 
7.'J5 
7,'JS 
6,68 
6,!13 
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Bijlage 3 Bijdragen van de deelnemers in het Koepelschap Buitenstedelijk groen over 2016 (Definitief) 

;aantallnwonersvanallcaanr,cslotcnccmccmcn 
hijhet Koepelschap 

totale werkelijke bijdragen gcmcenten 
t otale werkelijke bijdrar,cn provincie Zuid-Holland 
totalewerkelijkekasten 

Deelnemersin 
Koepelschap Buitenstedelijk 
Groen 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Brielle 
C.1pcllea/d 1/sscl 
llcllcvoetslu.is 
llcndrik·ldo-Ambacht 
Krimpena/ti IJ ~I 
Maassluis 
Nederlek (Krim~ncrwa.ard) 
Ridderkerk 
Rouenb.m 
Schiedam 
Spijkeni~ (Ni~waard} 

Vlaardingen 
Westvoorne 
Zwi"ndrr.cht 
Tota.1i 

normbedrag per Inwoner 

hijdragcn r.cm~ntcnnavcrevcning 

bijdrngcprovincicnavcrcvcning 

Aantal 
inwoners 

januari2016 orr. 
hronC.B.S. ract. 

2 3 

Kolom2 

' kolom3 
4 

ljsscl · 
monde 

5 
24.9115 86 21.487 128.670 
47.061 B6 41!60 2U16H 

Voornc-
Puncn· 

llozenhu 
6 

16.640 84 13.97 86.383 
66.406 100 66.40 
38.634 86 33.225 206.282 
29.408 86 25.291 148.390 
29.054 86 24.98 
32.292 86 27.771 
14.268 84 11905 
45.097 B6 38.783 232.267 

629.606 100 629.60 1.261.465 1.326.664 
77 lOB 100 77.10 
85 293 100 85.293 449.756 
7UI08 100 71.80 
14.197 84 11925 73.949 
444 54 0(! 302] 220644 

1.267.191 1.219122 2.242604 2.143.034 

Aantal lnwon~rs gecorrlg~erd voor lrutandhoudingbedrag 

Werkelijke irutandhoudlng 
bijdragenaan de natuur-en 
re-treatlescha en Prov2uld -llolland 

IJsselmonde 
Vu urne- Putten-Rozenbu rg 
Mldden Delfland 
Krimpenerwaa rd 
!la r ingvliet 
Rottemeren 

560.651 
370.183 
613.227 

1267.003 
66.384 

Ontwikkel! en lnstandh. 
nlcuwa:gebledengemecnten 

Bijdragen gemeenten 
na ver~venlng 

apparaatskasten 
aemeenten 50% 

tDta.al1emeentcn 

Midden· 
Oclnand 

7 

Krim· 
jlCIICf · 
waard 

" 
Haring· 

111ict 

' 
Rotte-

10 

SCHAPPEN 
TOLilill l0Li13l 

bijdrage bijdrage 
Hitland· aan ontwlkkelkoswn 

bos schaooen schaooen 
11 5 6 

128.670 
243.168 
86.383 

365.144 365.144 
111713 317.995 

148.390 
428.832 428.832 

11!0.340 180.340 
146.193 146.193 

232.267 
2.798.432 5.386.561 

370.176 370.176 
35. 195 484.951 

390.650 398.650 
73.949 

228644 
949 16fi 575 025 146.908 2.798.432 365.144 9.220 313 

€9.527.070 

€9527.070 

€213.200 

€.9.740.270 

1.267.191 

Instandhouding ontwikkeling toLO&al 
kosten kosten 

9.220.313 
3.482.447 

12.702.760 f. 

10,02 E 

€ 9.220.313 
€ :HA2.447 
f. 12.702.760 

10,02 

lnstandhoudit ontwlkkcllng ~':s~c:dhoudlng ::~~:kell ng toQal :t~~~~;~e verevenli~:~:at :~~ltncl. ::~:ld !:rrekemm 

75% 25% € 9.527.070 € € 9.527.070 € 9 .220.313 306.757 2 13.200,00 519.957 523.773 3R I6 
25% 75% €. H75690 f. E 3.175690 e 3.482.447 -306757 21Hoooo 9Hii7 -'17l71 38 16 

tolaal 
werkelijk 
belaaide 
kosten 

7 
128.670 
243.168 

U6.383 
365. 144 
3 17 995 
148.390 
428.832 
100.340 
146.193 
232.267 

5.386.561 
370.176 
484.951 
390.650 

73.949 
228 644 

9220313 

Apparaats-
kasten 

3.758 
7198 
2.444 

11 .627 
5.810 
4.423 
4.370 
4.857 
2.096 
6.782 

110.105 
13.485 
14.916 
12.558 
2.085 
6.686 

213200 

12.702.76{1 f. 

KOEPELSCHAP 
Vcrrekening 

bijdragen 
aanticschappen 

cf. Fin . Ko~scha 

' 167914 
321.653 
109.234 
519.568 
259.643 
197.642 
195.258 
217.022 
93.659 

303.077 
4.920.182 

602.57 
666..539 
561.158 

93.190 
298.756 

9527.071 

Tottal 
hl/ti rage 

voor 
vcrrckenln 

10 
171.672 
328.1151 
111 .6711 
531195 
265.453 
202.065 
199.628 
221.879 
95.755 

309.859 
5.030.287 

616.061 
681.455 
573.716 

95.275 
305.442 

9740.272 

f. t2.702.7r.o e 12.702.76{1 f. 

Vcrrekening 

11 
43.002 
85.683 
25.295 

166.051 
-52.542 
53.675 

229204 
41.53 
50438 
77592 

356274 
245.895 
196.504 
17506< 
21.32 
76.798 

5 19958 

426.400 oo E 426.400 f 426.400 

totaal llcedsbctaald 
vcrrekening c.q. verrekend 

a.1n/mct TE VERRE· 
het K.B.G KENEN 

15 
43.002 
H5.603 
25.295 

166.051 
52542 
53.675 

2zq 2D4 
41539 
50138 
77 592 

351!274 
245.885 
196.504 
175.066 
21 .326 
76.798 

519.958 

45.474 
85.943 
24.295 

184.693 
-47396 
52.443 

22H SEKI 
42.510 
~Ofl<J2 

82.096 
391738 
247.355 
201.068 
174.703 
20.801 
80807 

523773 
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·2 472 
.!60 

1.000 
IU.ll42 
5146 
1.232 
-615 

"' 254 
-4504 
35.463 

1410 
4564 

363 
525 

-4 009 
·3.816 
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Bijlage 4 Te verrekenen vereveningsbijdragen deelnemers 

Jaarrekenin~ 2017 definitief 
Deelnemers in totaal Reeds betaald Te 
Koepelschap verrekening c.q. verrekend verrekenen 
Buitenstedelijk Groen bijlage 2 het K.B.G. 

Albrandswaard 42.712 42.712 0 
Barendrecht 86.896 86.896 0 
Brielle 25.979 25.979 0 
Capellea/dIJ ssel 163.890 163.890 0 
Hellevoetsluis -53.580 -53.580 0 
Hendrik-Ida-Ambacht 53.795 53.795 0 
Krimpen a/d ljssel -229.806 -229.806 0 
Maassluis 42.528 42.528 0 
Nederlek -50.955 -50.955 0 
Ridderkerk 78.986 78.986 0 
Rotterdam -358.500 -358.500 0 
Schiedam 250.634 250.634 0 
Nissewaard 193.616 193.616 0 
Vlaardingen 175.935 175.935 0 
Westvoorne 21.217 21.217 0 
Zwijndrecht 75.535 75.535 0 
Provincie Zuid Holland -89.882 -89.882 -0 

429.000 429.000 -0 

Deelnemers in 
Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Brielle 
Capelle a/d ljssel 
Hellevoetsluis 
Hendrik-Ida-Ambacht 
Krimpen a/d Ijssel 
Maassluis 
Nederlek 
Ridderkerk 
Rotterdam 
Schiedam 
Spijkenisse 
Vlaardingen 
Westvoorne 
Zwijndrecht 
Provincie Zuid Holland 

Jaarrekeninll 2016 definitief 
totaal Reeds betaald Te 

verrekening c.q. verrekend verrekenen 
bijlage 3 

43 .002 
85.683 
25.295 

166.051 
-52.542 
53.675 

-229 .204 
41.539 

-50.438 
77.592 

-356.274 
245.885 
196.504 
175.066 

21.326 
76.798 

-93.557 
426.401 

het K.B.G. 

45.474 
85.943 
24.295 

184.693 
-47.396 
52.443 

-228.589 
42.510 

-50.692 
82 .096 

-391.738 
247.355 
201.068 
174.703 

20.801 
80.807 

-97.373 
426.400 

~KERTILLY 
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-2.472 
-260 

1.000 
-18.642 

-5.146 
1.232 
-615 
-971 
254 

-4.504 
35.464 
-1.470 
-4.564 

363 
525 

-4.009 
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Bijlage 5 Overzicht exploitatiebijdragen (natuur- en) recreatieschappen 

Overzicht van de deelnemersbijdragen van de (natuur-en) recreatieschappen als verwerkt in de 
jaarrekening 2017 en de definitieve afrekening 2016 en een overzicht van de bijdragen van de 
deelnemers aan het Koepelschap Buitenstedelijk Groen. 

Totaal exploitatiekosten (natuur-en)recreatieschappen 
![Natuur- en) Recreatieschap 2017 2016 
Zuidwestelijke Delta 332.568 331.923 
IJsselmonde 2.803.022 2.803.255 
Groenalliantie 1.949.236 1.949.236 
Midden-Delfland 1.865.166 1.914.585 
Rottemeren 3.751.645 3.731.243 
Voorne- Putten-Rozenburg 2.521.217 2.521.217 
Hitlandbos 591.120 589.143 
Totaal schappen 13.813.974 13.840.602 

T otaa I d I ee nemers K I h B 't t d l"k G oepe sc ap UI ens e e IJl roen 
[Natuur- en) Recreatieschap 2017 2016 
Zuidwestelijke Delta 213.695 213.292 
IJsselmonde 2.803.022 2.803.255 
Groenalliantie 1.842.028 1.842.028 
Midden-Delfland 1.552.814 1.562.396 
Rottemeren 3.413.997 3.395.431 
Voorne-Putten-Rozenburg 2.521.217 2.521.217 
Hitlandbos 363.918 365.144 
Sub-totaal schappen 12.710.691 12.702.763 
Apparaatskasten 429.000 426.400 
Totaal-generaal 13.139.691 13.129.163 

~ 
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Bijlage 6 Samenstelling bestuur Koepelschap Bestuurlijk Groen 2017 

Leden Dagelijks Bestuur 

Naam Gemeente I organisatie Functie 
De heer J.F. Weber Provincie Zuid-Holland Voorzitter 
De heer B.J. Eerdmans Gemeente Rotterdam Vice-voorzitter 
De heer O.A. Verbeek Gemeente Brielle 
Mevrouw J.E.T.M. van Dongen Gemeente Zwijndrecht 
De heer A. van Steenderen Gemeente Schiedam 
De heer P.D. Hofman Gemeente Hellevoetsluis 
Mevrouw M.J. van Cappelle Gemeente Capelle a/d l}ssel 
De heer J.H. Blankenberg Gemeente Krimpen a/d !Jssel 

Leden Algemeen Bestuur 

Naam Gemeente/organisatie Plaatsvervang_er 
De heer J.F. Weber Provincie Zuid-Holland De heer RA. Janssen 
De heer B.J. Eerdmans Gemeente Rotterdam 
De heer O.A. Verbeek Gemeente Brielle Mevrouw I.Y. de Groot 
De heer V.A. Smit Gemeente Ridderkerk De heer M. Japenga 
De heer A.J. Hoekstra Gemeente Vlaardingen De heer R. van Harten 
De heer M. Hamerslag Gemeente Bernisse De heer J.W. Mijnans 
De heer P.W.J. Luijendijk Gemeente Barendrecht De heer J. van Wolfswinkel 
De heer A. van Steenderen Gemeente Schiedam Mevrouw N. Gouweleeuw 
De heer J.H. Blankenberg Gemeente Krimpen afd De heer A.J . de Leeuw 

!Jssel 
De heer F.J. van de Velde Gemeente H-1 Ambacht De heer G.B. van der Vlies 
Mevrouw J.E.T.M. van Dongen Gemeente Zwijndrecht De heer R. Kreukniet 
Mevrouw M.J. van Cappelle Gemeente Capelle a/d l}ssel De heer D.P. van Sluis 
De heer C. Pleijsier Gemeente Maassluis 
Mevrouw J. de Leeuwe Gemeente Albrandswaard 
Mevrouw P.Y.J. Blok-van Werkhoven Gemeente Westvoorne De heer AL. van der Meij 
De heer P.D. Hofman Gemeente Hellevoetsluis 
Mevrouw D. Blok Gemeente Krimpenerwaard 

Mevrouw M. Roza-de Pijper 
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VERTROUWELIJK 
Aan het algemeen bestuur van Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
Overschieseweg 204 
3112 NB Schiedam 

Breda, 26 april 2018 

Betreft: Accountantsverslag bij de jaarrekening 2017 

Geachte leden van het algemeen bestuur, 

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2017 van Koepelschap Buitenstedelijk Groen afgerond. In dit accountantsverslag 
informeren wij u over onze bevindingen. 

De onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling 
van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de 
controle van de jaarrekening. 

Wij bedanken de medewerkers van Staatsbosbeheer voor de open en constructieve samenwerking bij het verrichten van onze 
controlewerkzaamheden en de totstandkoming van ons accountantsverslag. 

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groet, 
Baker Tilly Berk N~.__'!:. _ --~ .. ~~ / ½/ 

---------· -- .Y~- 
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1. Bestuurlijke samenvatting 

Als accountant van Koepelschap Buitenstedelijk Groen hebben wij de controle van de jaarrekening uitgevoerd op basis van 
de kaders en normen die door de wetgever als ook door u als algemeen bestuur aan ons zijn meegegeven. In dit 
accountantsverslag doen wij verslag van de uitkomsten van ons onderzoek naar de getrouwheid en de rechtmatige 
totstandkoming van de lasten en baten en de activa en passiva in de jaarrekening 2017. 

In hoofdstuk 2 van dit accountantsverslag gaan wij met name in op die zaken die van belang zijn voor u als algemeen 
bestuur. Wij ondersteunen u daarbij in uw controlerende rol en uw besluitvorming rondom de jaarrekening. Bij de 
jaarrekening die voorligt zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken voor het aspect 
getrouwheid als ook voor het aspect rechtmatigheid. 

In hoofdstuk 3 gaan wij in op de kwaliteit van het jaarverslag. Als accountant hebben wij op basis van wet- en regelgeving 
de taak om de jaarrekening te controleren en het jaarverslag te toetsen. In het jaarverslag legt het dagelijks bestuur 
verantwoording af over de uitvoering van het beleid en wat bereikt is. Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag 
verenigbaar is met de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die op grond van het BBV vereist is. 

In hoofdstuk 4 geven wij u inzicht in de financiële positie en het resultaat. Wij constateren dat het weerstandsvermogen 
ruim voldoende is. In 2017 is een resultaat na bestemming behaald van€ 4.939 positief. 

In hoofdstuk 5 gaan wij in op een aantal verplichte onderwerpen waarover wij dienen te rapporteren. 
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2. Accountantscontrole 

2.1 Dekking en reikwijdte van de controle zijn conform de opdrachtbevestiging 
Wij hebben van u de opdracht gekregen om de jaarrekening 2017 van het Koepelschap Buitenstedelijk Groen te 
controleren. In onze vaktechnische opdrachtbevestiging is deze opdracht in detail verder uitgewerkt. 

Bij deze controle hanteren wij de in het 'Normenkader Rechtmatigheid 2017' vastgelegde marges. De maximaal toe te 
passen marges zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (het Bado). U heeft geen lagere 
marge vastgesteld waardoor wij het wettelijke kader als uitgangspunt hebben gehanteerd. De bij onze controle van de 
jaarrekening 2017 toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % (€ 4.300) en voor onzekerheden 3% 
(€ 12.900) van de totale lasten. 

Onze controle houdt in dat wij niet alle transacties controleren. Onze aanpak heeft als doel om belangrijke onjuistheden 
en onrechtmatigheden te ontdekken. 

In het accountantsverslag worden fouten en onzekerheden gerapporteerd die € 1.000,- overschrijden en worden overige 
bijzonderheden die van belang zijn voor de behandeling van de jaarrekening door uw algemeen bestuur gerapporteerd. In 
het door u vastgestelde normenkader is geen rapportagetolerantie aangegeven. Om die reden is de 
rapporteringstolerantie door ons bepaald op basis van professional judgement. 

2.2 Geconstateerde niet-gecorrigeerde afwijkingen en onzekerheden (wegen mee in de oordeelsvorming) 
Wij hebben geen afwijkingen geconstateerd. 
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2. Accountantscontrole 

2.3 Goedkeurende controleverklaring 2017 
Bij de jaarrekening over boekjaar 2017 zijn wij voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken voor het 
aspect getrouwheid als ook voor het aspect rechtmatigheid waarvan de oordeelparagraaf als volgt luidt: 

Naar ons oordeel: 
Geeft de in de jaarstukken 2017 opgenomen jaarrekening 2017 een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten 2017 en lasten over 2017 als van de activa en passiva van de Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen op 31 december in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV); 
Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel 
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de 
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling, zoals opgenomen in het Normenkader Rechtmatigheid (intern kenmerk: KBG 17-3832-2). 

Hierbij gaan wij er vanuit dat de jaarrekening en de prognoses waar deze op is gebaseerd niet zal worden gewijzigd. 

2.4 Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het kader van begrotingsrechtmatigheid 
De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn gebaseerd op Artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en 
moeten door het algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de 
begroting, via de verordening op het financieel beheer en het Normenkader Rechtmatigheid 2017. 

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting blijven en dat 
belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen bestuur, zodat deze tijdig 
(binnen het begrotingsjaar) een besluit kan nemen. Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige melding aan 
het algemeen bestuur van budgetoverschrijdingen brengt het risico met zich mee dat inbreuk wordt gemaakt op het 
budgetrecht van het algemeen bestuur. 

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid die door de commissie BBV is 
uitgebracht. Een belangrijke inhoudelijke aanvulling betreft de vaststelling, dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Essentieel is dat het 
algemeen bestuur nadere regels kan stellen wanneer kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct 
gerelateerde opbrengsten (1), kostenoverschrijdingen passend binnen het beleid (2) en kostenoverschrijdingen bij open 
einde regelingen (3) moeten meewegen bij het oordeel van de accountant. In die gevallen dat het algemeen bestuur geen 
nader beleid stelt, geldt het uitgangspunt dat deze kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing of al 
dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven, wordt betrokken. Deze kostenoverschrijdingen 
moeten dan wel goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. 6 



2. Accountantscontrole 

2.4 Geen (materiële) afwijkingen die in het oordeel moeten worden betrokken in het kader van begrotingsrechtmatigheid 
(vervolg) 
Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het dagelijks 
bestuur in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde te stellen. Extra 
lasten die worden gemaakt omdat extra opbrengsten daarvoor de ruimte bieden terwijl deze extra lasten niet direct zijn 
gerelateerd aan de extra opbrengsten, en het algemeen bestuur nog geen besluit heeft genomen over de aanwending van 
deze extra opbrengsten, zijn onrechtmatig. 

In de jaarstukken 2017 legt het dagelijks bestuur in het overzicht van baten en lasten en toelichting daarop 
verantwoording af over de realisatie van de lasten en baten ten opzichte van de begroting. 

Wij constateren dat geen sprake is van een overschrijding van de lasten op programmaniveau. 
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2. Accountantscontrole 

2. 5 Verslaggevingsgrondslagen 
Wij hebben de aanvaardbaarheid van de gehanteerde waarderingsgrondslagen, de consistente toepassing daarvan 
alsmede de duidelijkheid en volledigheid van de jaarverslaggeving beoordeeld. Koepelschap Buitenstedelijk Groen heeft 
gedurende 2017 geen wijzigingen doorgevoerd in de keuze of de toepassing van belangrijke verslaggevingsgrondslagen. 

Wij concluderen dat de gehanteerde waarderingsgrondslagen aanvaardbaar zijn en dat de toepassing daarvan, samen met 
de in de jaarrekening opgenomen toelichtingen, een getrouw beeld geeft van de financiële positie van Koepelschap 
Buitenstedelijk Groen. 

2.6 Opheffing Koepelschap Buitenstedelijk Groen 
Het dagelijks en algemeen bestuur hebben in 2017 besloten om het Koepelschap per 1 januari 2018 op te heffen. Van de 
organisatie hebben wij begrepen dat alle besluiten die noodzakelijk zijn om de opheffing te effectueren genomen zijn. 

Een besluit tot opheffing van het schap leidt conform de BBV niet tot het hanteren van andere waarderingsgrondslagen. 
Om die reden heeft het besluit tot opheffen geen impact gehad op de diepgang van onze controle. 
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2. Accountantscontrole 

2. Schattingen 
Inherent aan het opmaken van de jaarrekening is dat de organisatie schattingen moet maken. Bepaalde schattingen zijn 
van bijzonder belang door hun invloed op de jaarrekening en de waarschijnlijkheid dat toekomstige gebeurtenissen 
significant afwijken van de verwachtingen van het bestuur. Als onderdeel van de controle hebben wij de aanvaardbaarheid 
van de schattingen beoordeeld. 

VPB 
Vanaf 2016 is de VPB vrijstelling voor overheidslichamen vervallen. Voor het schap betekent dit dat zij mogelijk VPB moet 
afdragen. Door de organisatie is, in samenwerking met een externe fiscalist, geanalyseerd of sprake is van belastbare 
activiteiten. Vanuit deze analyse is geconcludeerd dat voor het schap geen sprake is van belastbare activiteiten. 

Wij kunnen ons vinden in het standpunt van de organisatie dat het schap geen belastbare activiteiten uitvoert. Om die 
reden schatten wij in dat er geen materiële onzekerheid is over de VPB last. Wij verwijzen hierbij tevens naar de niet in de 
balans opgenomen rechten en verplichtingen waarin de organisatie het risico op de VPB last toelicht. 

De organisatie heeft contact gehad met de belastingdienst om dit af te stemmen. Tot op heden heeft de belastingdienst 
geen formele bevestiging gegeven dat het schap geen belastbare activiteiten heeft. 

Overige schattingsposten 

Belangrijke schattingsposten Beoordeling Toelichting 

Waardering van de overige schulden Akkoord Wij kunnen ons vinden in de waardering van de schulden. 
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3. Kwaliteit verslaggeving 

3.1 Diepgang controle Jaarverslag 
De jaarstukken voor boekjaar 2017 bestaan uit het jaarverslag (inclusief de paragrafen en de 
programmaverantwoording) en de jaarrekening. Conform de gewijzigde wetgeving voor de accountantscontrole hebben 
wij het jaarverslag onderzocht om vast te stellen of het jaarverslag verenigbaar is met de jaarrekening en geen 
materiële afwijkingen bevat en of het jaarverslag alle informatie bevat die op grond van de Gemeentewet is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze 
werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

3.2 Wet Normering Topinkomens (WNT) 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is op 1 januari 2013 in werking 
getreden. De WNT stelt maxima aan de bezoldiging van topfunctionarissen. In de WNT wordt het begrip topfunctionaris 
nader gedefinieerd; het wetsvoorstel 'Aanpassingswet WNT' benadrukt dat alleen sprake is van een topfunctionaris als 
sprake is van leidinggeven aan de gehele organisatie. In de WNT worden ook maxima aan bezoldiging van de 
topfunctionaris gesteld. De bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden 
in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging. De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van 
de bezoldiging van topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie en inzending aan de (vak)minister. Voor 
andere functionarissen geldt alleen een openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm. 

In de jaarrekening van Koepelschap Buitenstedelijk Groen over boekjaar 2017 is op juiste wijze rekening gehouden met 
de bepalingen uit de WNT. 
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4. Financiële positie en resultaat 

4.1 Algemene beschouwing 
In de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" in het jaarverslag is opgenomen hoeveel risico's zich met 
welke frequentie en omvang naar alle waarschijnlijkheid voor zullen doen ten aanzien van het schap. 

Het enige risico dat benoemd wordt in de jaarrekening is het risico met betrekking tot het vervallen van de vrijstelling 
VPB plicht voor overheidslichamen. Dit risico is in de jaarrekening aangeduid als een risico van nog nader te bepalen 
omvang, aangezien het Koepelschap het standpunt inneemt dat de organisatie geen VPB verschuldigd is. 

Wij kunnen ons vinden in dit standpunt. Beschikbaar is een weerstandscapaciteit van€ 97.295,- (algemene reserve vóór 
bestemming resultaat 2017). Aangezien het schap per 1 januari 2018 liquideert en er geen activiteiten meer zullen 
worden uitgevoerd achten wij de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende. 

Het negatieve resultaat voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves bedraagt bedraagt in 2017 € 6.546,- 
(2016: € 8.373,- positief). De (per saldo) onttrekkingen aan de reserves bedragen€ 13.085,- (2016: € 19.875,-) 
waardoor het resultaat na bestemming€ 4.939,- positief bedraagt (2016: €28.248 positief). Bij de aangepaste begroting 
is uitgegaan van een gerealiseerd resultaat na bestemming van nihil. De afwijking wordt veroorzaakt door lagere 
uitgaven van bestuurlijke aangelegenheden (programma 1) en wordt nader toegelicht in de jaarrekening. 
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5. Overige aandachtspunten 

5.1 Overige dienstverlening - > onafhankelijkheid accountant 
Baker Tilly Berk heeft diverse organisatorische maatregelen getroffen om zijn onafhankelijkheid en die van zijn 
medewerkers te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer: 
• Voorschriften en procedures omtrent onafhankelijkheid. Deze voorschriften voor professioneel gedrag op het gebied 

van kwaliteit en onafhankelijkheid zijn opgenomen in de Gedragscode van Baker Tilly Berk. Deze Gedragscode geldt 
voor iedere medewerker van Baker Tilly Berk en wordt natuurlijk steeds geactualiseerd; 

• Jaarlijkse bevestiging van onafhankelijkheid door partners en medewerkers van Baker Tilly Berk en ondersteunende 
stafdiensten; 

• Cliënt- en opdrachtacceptatieprocedures, waaronder een beoordeling, of er sprake is van mogelijk conflicterende 
diensten; 

• Intern en extern kwaliteitsonderzoek; 
• Reviews door externe toetsers die niet bij de opdracht betrokken zijn, ter waarborging van een deugdelijke 

grondslag/deskundig oordeel; en 
• Roulatie van partners op de opdracht. 

Wij zijn van mening dat wij in relatie tot uw organisatie onafhankelijk, in overeenstemming met de ViO (Verordening 
inzake de Onafhankelijkheid van accountants), hebben gefunctioneerd en dat de objectiviteit van onze oordeelsvorming 
in het afgelopen jaar niet is aangetast. 

5.2 Fraude 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteren wij onder andere de Nadere Voorschriften Controle- en Overige 
Standaarden (NV COS) 240: "De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van 
fraude in het kader van de controle van financiële overzichten". 

Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor de preventie van fraude. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk 
voor een cultuur van eerlijkheid en ethisch verantwoordelijk gedrag. Zij dient zowel preventieve als repressieve 
beheersingsmaatregelen te nemen om de kans op fraude zo veel mogelijk te beperken, zodat de integriteit van de 
financiële verslaggeving is gewaarborgd. 

Tijdens de controle van de jaarrekening inventariseren wij de frauderisico's binnen uw organisatie en beoordelen wij de 
interne beheersingsmaatregelen die gericht zijn op het voorkomen en ontdekken van fraude. Tijdens de beoordeling 
bleek ons dat binnen uw organisatie reeds de nodige aandacht wordt besteed aan de onderwerpen fraude en integriteit. 
U heeft aangegeven belang te hechten aan een adequate beheersing van frauderisico's. 

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat onze controle niet specifiek gericht is op het ontdekken van fraude. 
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S. Overige aandachtspunten 

5.3 Geautomatiseerde gegevensverwerking 
Wij brengen u verslag uit omtrent onze bevindingen ter zake van de betrouwbaarheid en de continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountantscontrole van de jaarrekening is niet specifiek gericht op de 
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking en behoeft derhalve niet te leiden tot 
bevindingen die bij een speciaal daarop gericht onderzoek wel naar voren zouden kunnen komen. 

In het kader van de jaarrekeningcontrole zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking bij Koepelschap Buitenstedelijk Groen geen bijzonderheden te melden welke 
voor vermelding in het accountantsverslag in aanmerking komen. In de managementletter zijn wij nader op de 
geautomatiseerde gegevensverwerking ingegaan. De bevindingen zoals opgenomen in de managementletter zijn niet 
van een zodanige significantie dat deze de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 
gegevensverwerking in gevaar brengen. 
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Reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag 2017 
 

Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van het accountantsverslag over de jaarstukken 2017.  

 

De jaarstukken 2017 zijn door Baker Tilly Berk gecontroleerd. De samenwerking met de accountant is 

goed verlopen.  

 

De jaarstukken en het accountantsverslag zijn opgeleverd en er is sprake van een goedkeurende 

controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.    

 

De toon van het accountantsverslag is positief te noemen. Het aantal aanbevelingen in het 

accountantsverslag is nihil.  

 

We adviseren het AB om kennis te nemen van het accountantsverslag en de jaarstukken 2017 vast te 

stellen. 
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