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Onderwerp: Vaststelling concept-jaarrekening 2013 van het Recreatieschap Achterhoek & Liemers.

Voorgestelde beslissing:

1. Onder de voorwaarde dat voorafgaand aan de AB-vergadering van 16 juni een externe accountantsverklaring 
beschikbaar komt, instemmen met de concept Jaarrekening 2013;

2. De overige AB stukken voor kennisneming aannemen. 

Inleiding
Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatieve voorzieningen, neemt de gemeente Oude IJsselstreek deel in 
het Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL). Ter uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling worden  
de jaarverslagen en de concept-jaarrekening en concept-begroting ter instemming aan de raden van deelnemende 
gemeenten aangeboden. Het Jaarverslag en de begroting zijn echter nog niet beschikbaar. In dit geval gaat het  
dus  alleen  om  de  concept-jaarrekening  2013  Dit  ter  voorbereiding  aan  de  RAL-AB-vergadering  op  16  juni  
aanstaande.  De  totale  AB-agenda  met  betreffende  stukken  worden  ter  kennisname  aan  de  gemeenteraad 
aangeboden

Samenvatting
Met dit besluit bepaalt de gemeente Oude IJsselstreek haar standpunt met betrekking tot de voorliggende 
Concept-jaarrekening 2013. 

Meetbaar effect
Inzicht en overeenstemming over financiële stukken. 

Argumenten
1. De concept-Jaarrekening 2013 geeft geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen.

De Concept-Jaarrekening 2013 geeft een goed overzicht van inkomsten en uitgaven. De Jaarrekening sluit 
met een klein verlies. Voorgesteld wordt om dit ten laste te brengen aan de bestemmingsreserves. 

Kanttekeningen
a. De Concept-Jaarrekening 2013 is nog niet door een externe accountant getoetst en akkoord bevonden.

Op dit moment ontbreekt nog een akkoordverklaring van een externe accountant op basis waarvan blijkt dat 
de Jaarrekening  een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van zowel de baten als de lasten 
over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013. Door een medewerker van het RAL is 
aangegeven dat de verklaring nog voor 16 juni wordt verwacht. Dit is reden voor een vaststelling onder 
voorbehoud. 

2.
b. Het Jaarverslag 2013 en de concept-begroting 2015 zijn nog niet gereed:.

Aangezien een opheffingsbesluit genomen is, is op dit moment nog niet duidelijk welke activiteiten in 2015 
nog worden uitgevoerd en wat hiervan de financiële consequenties zijn. Zodra één en ander helder is, zal 
aan de deelnemeende gemeenten een concept-begroting 2015 worden voorgelegd. 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging
Op dit moment nog niet helder.
 
Uitvoering
Ligt bij het RAL. 

Evaluatie/verantwoording:
Jaarlijks via jaarverslagen en jaarrekening en tussentijds via AB-stukken.
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