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zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020

Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief van 10 april 2019 met betrekking tot de jaarstukken 2018 en de begroting
2020 ontvangen. Gevraagd wordt om voor 13 juni a.s. een zienswijze hierover in te dienen.
Zienswijze onder voorbehoud
De gemeenteraad stelt eerst op 25 juni a.s. de zienswijze vast. In de commissie FAZ van 12 juni j.l. is
deze zienswijze besproken en akkoord bevonden. Onder voorbehoud van definitieve instemming
door de gemeenteraad, kunnen wij u meedelen dat wij kunnen instemmen met de jaarrekening
2018 en de begroting 2020.
Jaarrekening 2018
Met het inzetten van een bedrag van 025.000 van het positieve jaarrekeningsaldo voor het plan van
aanpak Regionale Energie Strategie kunnen wij akkoord gaan, evenals de reservering van het
restant overschot 2018 van 056.177 voor de regio. Daarbij tekenen wij aan dat normaliter
jaaroverschotten terug dienen te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Gelet op het geringe
bedrag waar hier sprake van is, kunnen wij instemmen met een afwijking van deze beleidslijn.
Begroting2020
Voor wat betreft de begroting 2020 begrijpen wij dat het eventuele financiële effect van het proces
tot versterking van de regionale samenwerking nog niet in deze begroting is verwerkt. Nadere
berichten hieromtrent wachten wij af.
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Het vervolg
Wij verzoeken u onze zienswijze bij de verdere uitvoering en besluitvorming te betrekken.
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