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Bijlagen 

Onderwerp 

Financieel toezicht jaarrekening 2015 

Geachte raad,

Op tt juli 2016 hebben wij de jaarrekening en het jaarverslag 2015 van uw gemeente ontvangen.
in deze brief besteden wij aandacht aan uw jaarrekening en ook aan ontwikkelingen die van 
invloed kunnen zijn op uw ¿nanciële positie. De uitkomsten van dit onderzoek zullen wij betrekken 
bij onze beoordeling van de begroting 2017. Naar aanleiding van ons onderzoek komen wij tot de 
volgende opmerkingen.

Resultaat onderzoek 
De vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag ziin binnen de wettelijke termijn ingezonden De 
jaarrekening sluit met een positief resultaat van 2.839.000. Na correctie op grond van het 
overzicht van incidentele baten en lasten, ontstaat er een structureel overschot van 
6 2.255.000. Er is eprake van een structureel en reëel sluitende jaarrekening. Wij gaan ervan uit 
dat u de structurele financiële gevolgen van de jaarrekening 20t5zult verwerken in de begroting 
2017 en de meerjarenraming 2018-2020. De jaarrekening hebben wij voor kennisgeving 
aangenomen.

Specifieke opmerking voor uw gemeente 

Accountant 
De accountant heeft een verklaring met beperking afgegeven voor de getrouwheid en de 

rechtmatigheid van de jaarrekening 2015. De beperking is het gevolg van onzekerheden in het 
sociaal domein ten aanzien van de WMO en Jeugd. Wij verwachten dat u beheeramaatregelen 

neemt zodat de accountant bij de jaarrekening 2016 een goedkeurende verklaring kan 

verstrekken.
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Algemene opmerking 

Sociaal domein 
Eventuele structurele overschotten op de jaarrekeningen 2015 van gemeenten kunnen voor een 

groot deel zijn veroorzaakt door voordelen binnen het Sociaal Domein. Hoewel het structurele 
budgetten betreft ie het nog onzeker hoe de hoogte van toekomstige uitgaven en inkomsten cp 

het Sociaal Domein zich zal ontvvikkelen. Wij vertrouwen erop dat u prudent met deze 
overschotten zult omgaan.

Vernieuwing BBV 
De vernieuwing van het BBV, voortvloeiend uit de adviezen van de commissie Depla, heeft in een 
korte tijd ingrijpende veranderingen veroorzaakt. De vernieuwing heeft tot doei de 
vergelijkbaarheid tussen gemeenten en de informatievoorziening aan de raden te verbeteren.
inmiddels zijn met betrekking tot de vernieuwing van het BBV rninieteriële regelingen vaetgesteld 
en de commissie BBV heeft diverse notities uitgebracht. Door de vele documenten en wijzigingen 
in de regelgeving, valt het niet mee om het overzicht te blijven houden. Met het oog hierop 
hebben wij een samenvatting gemaakt. Uw gemeente is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld.
Wij zuilen toetsen op de aanwezigheid van de diverse onderdelen in de begroting en de 
jaarrekening. De samenvatting is ook te vinden op onze website, zie httjg:/fwww„zuid-
holland.nifondenveroen/lokaaibestuur!¿na.nt:ieeHoezioht/

Wij adviseren u erop toe te zien dat de wijzigingen in het BBV voor zover van toepassing voliedig 
worden verwerkt in de begroting 2017 en de jaarrekening 2016.

Tot slot 
Wij verzoeken u in uw correspondentie attijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechte 
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten ven Zuid-Hoiiand,
voor dezen,

Drs. Marije Hoogendoornßruins Slot 
Hoofd Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht 
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fyeieke handtekening in de brief.

Afschrift aan:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp 
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