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De raad van de gemeente 
LEIDERDORP Datum - 8 NOV 2013 

Ons kenmerk 
PZH-2013-436809772 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen bij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

Jaarrekening 2012 

Geachte raad, 

Op 10 juli 2013 hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag ontvangen. 

Beslissing 

Gelet op de hierna vermelde kaders en criteria zijn wij van oordeel dat aan de daarin op de 
jaarrekening betrekking hebbende voorwaarden is voldaan. Wij hebben de jaarrekening en het 
jaarverslag voor kennisgeving aangenomen. 

Wettelijk kader/toetsingscriteria 
Ons besluit is gebaseerd op de kaders en criteria genoemd in: 
1. de Gemeentewet; 
2. de Algemene wet bestuursrecht; 
3. het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 
4. het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 'Zichtbaar toezicht' van februari 2008; 
5. onze begrotingscirculaire van 28 maart 2013, kenmerk PZH-2013-370816533. 

Resultaat onderzoek 
Het onderzoek van de jaarrekening, dat wij inmiddels hebben afgerond, geeft ons aanleiding tot 
de volgende opmerkingen. 

De vastgestelde jaarrekening en jaarverslag zijn tijdig ingezonden. Daarnaast vertoont de 
jaarrekening een positief resultaat na bestemming. Na correctie met incidentele baten en lasten 
blijkt er sprake van een materieel sluitende jaarrekening. 

Paragraaf grondbeleid 

Het actualiseren en monitoren van de grondexploitaties is van groot belang. Wij gaan ervan uit 
dat de in de jaarrekening opgenomen informatie over de grondexploitaties is gebaseerd op 
geactualiseerde en realistische cijfers. 
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Tot slot 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Een afschrift van deze brief hebben 
wij aan het College van Burgemeester en Wethouders gezonden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
voor dezen, 

Mevr. drs. A.M. de Wit MPA 
hoofd bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze briefis digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

Afschrift aan: 

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp 
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