
Betreft: jaarstukken 2019 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ingevolge artikel 38 van de gemeenschappelijke regeling (GR) van het Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch doen wij u hierbij toekomen de door de accountant 
goedgekeurde jaarrekening 2019 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, 
evenals het controleverslag van de accountant.

Het totaal saldo van baten en lasten over 2019 bedraagt € 216.492 voordelig (ten 
opzichte van een voordelig saldo van € 2.183 in de meermalen gewijzigde 
begroting).
Na het verwerken van alle afgesproken mutaties op de reserves is per saldo sprake 
van een positief gerealiseerd resultaat van ca. € 200.659 (€ 35.242 voor het 
gezamenlijke deel en € 165.417 voor de HOLLANDSE BIESBOSCH, welke op grond 
van art.44, 8e lid van de GR is toegevoegd aan de onderdelen van de 
egalisatiereserve (AR).

Het voordeel voor het gezamenlijke deel (PARKSCHAP) kent de volgende 
toelichting. Voor het gezamenlijke deel binnen het Parkschap gold een beleidsarm 
jaar waarin alle bestuurlijke aandacht is uitgegaan naar de transitie (visie op de 
nieuwe samenwerking, liquidatie GR) en de beleidsmatige inzet betrekking had op 
NLDelta. Het positieve resultaat is een gevolg van het niet geheel uitputten van 
budgetten, kleine meevallers (in de vorm van subsidiebaten) en het niet realiseren 
van vervangende inhuur inzake NLDelta (€ 20.000). Dit leidde tot een toevoeging 
van ca. € 35.000 aan de AR-PARKSCHAP.

Het voordeel voor de HOLLANDSE BIESBOSCH kent de volgende toelichting. Door 
de extreme droogte zijn bepaalde werkzaamheden in het groeiseizoen met een 
lagere frequentie uitgevoerd dan onder gemiddelde groeiomstandigheden het geval 
zou zijn geweest. Daarnaast is sprake van minder lasten op toezicht en handhaving 
vanwege het om niet detacheren door de gemeente Dordrecht van een Secretariaat 
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buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bij het Parkschap. Tenslotte kon mede 
als gevolg van het mooie weer, maar zeker ook door het online boeken de hoge 
opbrengst van vorig jaar worden gecontinueerd. Deze en enkele andere oorzaken 
zorgden ervoor dat aan het deel AR-HOLLANDSE BIESBOSCH ca. € 165.000 kon 
worden toegevoegd.
Voor een meer gedetailleerde verklaring van de totstandkoming van deze bedragen 
verwijs ik u naar de jaarstukken.

De accountant heeft in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 april 2020 
de afgegeven goedkeurende verklaring toegelicht. De jaarrekening geeft een 
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen en het resultaat 
2019 in overeenstemming met het Besluit begroting verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) en de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) en 
voldoet aan de eisen van financiële rechtmatigheid.

De accountant geeft aan dat de aanbestedingsrichtlijnen m.b.t de inhuur van 
tijdelijk personeel niet volledig zijn nageleefd (een formele onrechtmatigheid). Dit 
was al eerder aandachtspunt, en krijgt invulling door aan te sluiten bij de werkwijze 
voor de Drechtsteden door het Servicecentrum Drechtsteden (SCD), voor inhuur 
voor de periode vanaf 1 januari 2021.

De jaarstukken zijn in de vergadering van 8 april 2020 vastgesteld door het 
Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur zal de jaarrekening in de vergadering van 
22 juni aanstaande vaststellen, waarna deze aan de toezichthouder provincie Zuid- 
Holland wordt verzonden.

Aan de GR Parkschap betrokken ambtenaar van uw organisatie is een bericht t.b.v. 
openbare kennisgeving en verkrijgbaarstelling verzonden.


