
  

Hardinxveld-Giessendam, 10 juni 2019 

 

Betreft: (Aanvullende) schriftelijke vraag ex. Art. 12 Reglement van Orde 

Beschikbaarheid van de financiële versie van Begroting en Jaarrekening. 

 

Geacht College, 

 

In een eerdere schriftelijke vraag ex. Art. 12 RvO is verzocht om de financiële versie van 

Begroting (productenraming) en Jaarrekening beschikbaar te stellen. 

Daarbij is verwezen naar het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de 

gemeentewet, waar in is aangegeven dat er geen verplichting is om de financiële 

Begroting/productenraming aan de Raad resp. raadsleden beschikbaar te stellen. 

De delen die daar op van toepassing zijn, waren beknopt bijgevoegd. Voor de financiële 

versie van de Jaarrekening wordt niet aangegeven duidelijk of beschikbaar stellen al of niet 

verplicht is, maar wel is duidelijk aangegeven dat de jaarrekening, die volgens de 

gemeentewet, artikel 198, in zijn geheel (jaarverslag èn financiële jaarrekening) door de 

Raad moet worden goedgekeurd. Deze bevoegdheid kan en mag de Raad, volgens artikel 

156 van de gemeentewet, niet overdragen. 

 

In uw reactie op deze vraag is vrij uitgebreid ingegaan op de strekking van de BBV, maar dat 

leidt niet tot een ander inzicht dan door ons zelf al was aangegeven. 

Uw conclusie is dat wij kennelijk de onderliggende productenraming van de Begroting  

zouden willen ontvangen, hetgeen een juiste conclusie is. 

U merkt op dat dit niet verplicht is, hetgeen wij ook zelf al hadden aangegeven, maar 

vervolgens geeft u niet aan of u wel of niet aan ons verzoek wilt voldoen. 

Inmiddels hebben wij begrepen dat een goed overzicht van die productenraming kennelijk 

erg moeilijk te geven is en dat ook pas rond december mogelijk zou zijn. 

Dat komt ons merkwaardig over, want het College zal toch een duidelijk beeld van de 

financiën moeten hebben? 

In het (verre) verleden werden deze overzichten nog als dikke boekwerken aan de Raad (en 

desgewenst zelfs aan de burger) beschikbaar gesteld, maar in 2005 werd de (complete) 

Begroting 2006 op een CD gepresenteerd (pdf), met daarin: 

- Productenraming 2006, 1145 kb, 408 bladzijden 

- Productenraming bijlagen 2006, 779 kb, 145 bladzijden 

- Programmabegroting 2006, 651 kb, 145 bladzijden 

- Reservenota begroting 2006, 194 kb, 92 bladzijden 



    
 

In de raadsperiode 2002-2006 werd het dualisme ingevoerd, waarbij (naar wij aannemen) 

dezelfde regels van het BBV reeds van toepassing waren. 

Graag zagen wij daarom alsnog een exemplaar van de “complete” Begroting 2019 tegemoet, 

waarbij ons verzoek uiteraard ook betrekking heeft op de volgende Begrotingsjaren. 

Mocht dat toch op bezwaren stuiten, dan doen wij wel een dringend verzoek om de 

complete/gedetailleerde stukken van de Jaarrekening 2018 beschikbaar te stellen. 

De vraag geldt ook voor de volgende jaarrekeningen voor 2019 e.v.. 

Want de accountant fungeert daarbij weliswaar als adviseur voor het al of niet goedkeuren, 

maar de verantwoordelijkheid ligt bij de Raad. Het ligt daarom voor de hand om de 

(financiële) jaarrekening (compleet met bijlagen) aan de Raad beschikbaar te stellen. Ook 

hier geldt dat wellicht niet ieder raadslid of zelfs iedere fractie behoefte heeft aan deze 

stukken, zodat volstaan zou kunnen worden met beschikbaar stellen van de stukken naar 

behoefte. 

Voor de goede orde, het is niet onze bedoeling om uit de gedetailleerde Jaarrekening te 

gaan citeren, maar wij zien het zuiver als naslagwerk, om zelf eventuele passages nader 

onder de loep te kunnen nemen. 

 

Wij zien uw (schriftelijk) antwoord en zo mogelijk de gevraagde stukken (om het even of dit 

een papieren of digitale versie is) graag binnen de gestelde termijn tegemoet. 

 

Namens de PvdA-raadfractie, 

Max van den Bout 


