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Onderwerp

Advies bij de jaarstukken 2014

Beste raadsleden,
Op 12 mei jl. heeft het afstemmingscomité met de accountant gesproken over de
jaarstukken 2014. De rekeningcommissie die bestaat uit de raadsleden die hierin zitting
hebben, wil de volgende bevindingen met u delen.

• Door de wisselende marktontwikkelingen krijgen de grondexploitaties jaarlijks de
aandacht van de accountant. Zijn conclusie dat er realistisch en actief gestuurd
wordt, zodat alert gereageerd wordt op ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, geeft
vertrouwen.
• Op speciaal verzoek van de raad heeft de accountant aandacht geschonken aan
de Spoorzone. Zijn bevindingen laten zien dat de financiën van dit project naar
behoren beheerst worden. Voor het verder vervolg van het project doet de
accountant enige aanbevelingen om proactief de financiële beheersing positief te
beïnvloeden. Het gaat hierbij om de second opinion rond contracten met derden,
de BTW en de verwerking in de jaarrekening.
• In 2015 heeft de commissie BBV de verslagleggingsregels voor swaps
veranderd. Dit is voor de gemeentelijke financiën gunstig. Wij behoeven geen
voorziening meer te treffen voor de negatieve marktwaarde van de swap. De in
het verleden gereserveerde € 2 mln. zijn toegevoegd aan de algemene reserve
per 31-12- 2013.
• In het kader van de decentralisatiedossiers bestaan in den lande nog veel
onzekerheden over de werkelijke lasten van de zorg. Het vergt nog veel
inspanningen om de financiële informatie op orde te krijgen. Wij bevelen de raad
aan om zich op gezette tijden over de financiële ontwikkelingen ter zake te laten
informeren, vergelijkbaar met wat nu al op inhoud gebruikelijk is, waarbij de raad
vooraf criteria aangeeft waaraan de informatievoorziening moet voldoen, zoals
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bijvoorbeeld periodiciteit, aard van de informatie etc.
Dit laat onverlet dat binnen de beleidscyclus de gebruikelijke financiële
verantwoording plaats vindt.
• Onder punt 2.7 gaat de accountant in op de informatiewaarde van de
jaarrekening. Omdat de jaarrekening gebaseerd wordt op de begroting zijn slecht
marginaal structurele wijzigingen doorgevoerd in vergelijking met vorige jaar.
Daarnaast kunnen wij u melden dat het project sturend vermogen van start is
gegaan, waarbij het afstemmingscomité geconsulteerd wordt. Doel van het
project is om in 2018 een andere beleidscyclus te hebben die beantwoord aan
criteria als betere sturing, transparantie en (digitale) presentatie. Dit maakt dat tot
die tijd ook gewerkt zal worden aan de informatiewaarde van de jaarrekening.
Samenvattend zijn we positief over het gevoerde financiële beheer in 2014 en de
goedkeurende verklaring van de accountant. Wij adviseren u dan ook in te stemmen
met de jaarrekening 2014.

Met vriendelijke groet,
Frank Futselaar
voorzitter
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