
  

Hardinxveld-Giessendam, 5 november 2018 

 

Betreft: Schriftelijke vraag ex. Art. 12 Reglement van Orde 

Beschikbaarheid van de financiële versie van Begroting en Jaarrekening. 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van enkele gesprekken m.b.t. Begroting en Jaarrekening zijn door de PvdA 

technische vragen via de griffie voorgelegd aan de gemeentelijk controller, dhr. Ruud Vink. 

In een tweetal vraag- en antwoord-mails, zijn wij wel wat wijzer geworden, maar nog steeds 

niet in het bezit van de gevraagde stukken. 

Na raadplegen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentewet, 

werd de uitleg van dhr. Vink wel weer iets duidelijker. 

 

Hoofdstuk II, artikel 7, van de BBV, geeft aan hoe de beleidsbegroting en de financiële 

begroting (moeten) zijn opgebouwd. 

In de gemeentewet is geregeld dat de Raad de beleidsbegroting vaststelt en het College 

verantwoordelijk is voor de financiële vertaling naar de financiële begroting. 

Hoewel er geen verplichting bestaat om deze financiële begroting ook aan de Raad te 

verstrekken, zou de PvdA het niettemin zeer op prijs stellen om een exemplaar van de 

financiële begroting (compleet met bijlagen) te ontvangen. Indien deze niet meer als 

papieren versie beschikbaar is, dan is ook een digitale versie zeer welkom. Wij kunnen ons 

voorstellen dat niet iedere fractie, resp. ieder raadslid, behoefte heeft aan deze stukken, 

maar dan zou e.e.a. naar behoefte verstrekt kunnen worden. 

 

Hoofdstuk IV, artikel 24, van de BBV, gaat over de opbouw van 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. De accountant fungeert daarbij 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. 



De PvdA-fractie heeft, om een goed inzicht te verkrijgen in de gemeentelijke financiën wel 

behoefte aan deze informatie en doet daarom een vriendelijk verzoek om de financiële 

begroting 2019 (met bijlagen) beschikbaar te stellen. 

 

Voor de jaarrekening achten wij de financiële stukken van belang voor goedkeuring door de 

Raad en daarom is onze vraag om naast het “jaarverslag” ook de (financiële) jaarrekening 

(met bijlagen) beschikbaar te stellen, eveneens vriendelijk maar wel van een dringender 

karakter. 

Gelet op accountantsproblemen, zou het aanbeveling verdienen om dit te laten gelden voor 

de jaarrekening 2018, maar indien die problemen op een goede wijze worden of zijn 

opgelost, is die noodzaak minder, maar geldt onze vraag in ieder geval voor jaarrekening 

2019, zijnde het jaar dat onze fractie in de nieuwe samenstelling voor het eerst een jaar 

heeft meegedraaid. 

 

Wij zien uw (schriftelijk) antwoord en zo mogelijk de gevraagde stukken graag binnen de 

gestelde termijn tegemoet, in het besef dat dit niet voor alle betreffende stukken 

(bijvoorbeeld jaarrekening 2019) zal lukken. 

 

Namens de PvdA-raadfractie, 

Max van den Bout 


