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Onderwerp 
 
Jaarstukken 
In april 2022 zijn de voorlopige jaarstukken 2021 vastgesteld. Sindsdien zijn deze 
voorlopige jaarstukken opgewerkt tot de definitieve jaarstukken. De omvang van de baten 
en lasten is in de definitieve jaarstukken gewijzigd ten opzichte van de voorlopige 
jaarstukken. Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de actualisatie van baten en 
lasten op basis van recente standen. Hier is voor gekozen, omdat de nu beschikbare 
informatie vaak accurater en vollediger is dan de informatie die ten tijde van het opstellen 
van de voorlopige jaarstukken beschikbaar was. Ook zijn de jaarstukken aangepast op 
basis van bevindingen van de accountant tijdens de jaarrekeningcontrole. 
 
Rogplus heeft op 4 juli de bevindingen uit de jaarrekeningcontrole besproken met de 
accountant (Baker Tilly). De accountant heeft aangegeven dat Rogplus een goedkeurende 
verklaring op de Jaarstukken ontvangt. De periode tussen de eindbespreking met de 
accountant en de bestuursvergadering is te kort om de definitieve door alle partijen 
ondertekende accountantsverklaring in de Jaarstukken op te kunnen nemen. Zodra deze 
verklaring beschikbaar is, wordt hij in de Jaarstukken verwerkt. Dit gebeurt in ieder geval 
voor 15 juli, de deadline voor aanlevering van de Jaarstukken aan de Provincie.  
 
Begroting 
Ook in april 2022 is de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld en vrijgegeven voor 
zienswijzen. De zienswijzen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam leiden niet tot 
inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen van de Begroting. De begroting kan daarom 
ongewijzigd vast worden gesteld. 
 
Aanbiedingsbrieven 
Rogplus is voornemens de jaarstukken 2021 en de begroting 2023, na vaststelling, aan te 
bieden aan de gemeenten. In de begeleidende brief is de reactie van Rogplus op de 
zienswijzen op de ontwerpbegroting verwerkt.  
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Advies financiële commissie 
De jaarstukken 2021 en de begroting 2023 zijn op 21 juni jl. besproken in het 
accounthoudersoverleg. Hierbij waren ook de financials van de gemeenten aanwezig. 
Omdat de accountantscontrole volgens planning doorliep tot week 26 konden in dit overleg 
geen definitieve jaarcijfers worden gepresenteerd. Wel is in de vergadering inzicht gegeven 
in de verschillen tussen de voorlopige jaarcijfers en de definitieve. Per mail is in week 27 
nadere toelichting gegeven.  

Toelichting 
Zie bestand ‘ 20220701 Begroting Rogplus 
2023 versie 1.0.pdf’, bestand ‘ 20220628 
Jaarstukken Rogplus 2022 versie 1.0’  en 
de bijbehorende aanbiedingsbrieven. 

Openbaar 
Ja 

Behandeld door OR 
n.v.t. 

Communicatieadvies 
 n.v.t. 

Besluit 
Het Algemeen Bestuur van Rogplus besluit:  

1. de jaarstukken 2021 vast te stellen 
2. de begroting 2023 vast te stellen 
3. de aanbiedingsbrieven, inclusief reactie op de zienswijze op de ontwerpbegroting 

2023, vast te stellen en te versturen aan de gemeenten 
 
 
 
 
 
 
De Voorzitter 
Mw. C. Bronsveld-Snoep   
Maassluis 


