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In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat de gemeenschappelijke regelingen
(GR-en) voor 15 april de jaarrekening over het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar
bij de deelnemers aan deze regeling moeten indienen. In de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) is vastgesteld dat de gemeente 10 weken de tijd heeft
om haar zienswijze kenbaar te maken aan de GR.
De gemeente Hoorn heeft, als dienstverlenende gemeente, de jaarstukken 2020 en de begroting 2022
toegezonden. Zij stelt uw raad in de gelegenheid een zienswijze op deze stukken in te dienen.

KADER

WIJ STELLEN VOOR

BEOOGD RESULTAAT

De Wet gemeenschappelijke regelingen, de GR Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland,
Notitie Informatievoorziening gemeenschappelijke Regelingen 2018 en de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019).
1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020;
2. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022.
Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek
worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal
werkterreinen in de vormen van
Portefeuillehoudersoverleggen:
Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden);
VVRE (verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie);
ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken).
Aan deze regeling zijn de volgende taken toegevoegd:
Regionale urgentiecommissie huisvesting;
Coördinatie regionaal jeugdbeleid;
Doelgroepenvervoer voor Westfriesland;
Pact van Westfriesland

ONDERBOUWING

1.

Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2020

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Het jaarverslag beschrijft de activiteiten gedaan in 2020 vanuit de verschillende regionale
portefeuillehoudersoverleggen Madivosa, VVRE en ABZ. Ook geeft het weer wat is gedaan binnen de
taken die zijn ondergebracht in deze GR:
Regionale urgentiecommissie huisvesting;
Coördinatie regionaal jeugdbeleid;
Doelgroepenvervoer voor Westfriesland;
De activiteiten gedaan vanuit het Pact voor Westfriesland staan niet opgenomen in het jaarverslag.
Hierover heeft u van de Stuurgroep Pact een brief ontvangen over het Pact van Westfriesland 2020.
Risico’s
In de jaarstukken zijn geen risico’s opgenomen.
Controleverklaring
De gemeente Hoorn legt, als dienstverlenende gemeente voor deze GR, verantwoording af over de
kosten van de GR. Een controleverklaring is er niet.
Rekeningresultaat 2020
De jaarrekening sluit met een positief bedrag van 97.716 euro. Dit is te verklaren door het volgende:
Als gevolg van de Corona-crisis zijn er minder bijeenkomsten georganiseerd, waardoor de
organisatiekosten lager zijn (ruim 23.000 euro).
De kosten voor de klachtencommissie woningtoewijzing zijn lager dan geraamd (ruim 4.000
euro).
De kosten van het Pact van Westfriesland zijn lager dan geraamd (ruim 70.000 euro). Dit komt
doordat de organisatie van het Pact (het Regioteam) pas volledig was in september 2020.
Resultaatbestemming
Het voordelige rekeningresultaat wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor Koggenland betekent dit
een bedrag € 10.471,-.
2.

Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2022

De begroting bevat alleen de financiële overzichten behorende bij deze GR. De inhoud wordt
gezamenlijk bepaald in de portefeuillehoudersoverleggen.
Risico’s
Er zijn geen risico’s benoemd in de begroting.
Indexering
De toegepaste indexering bedraagt de stijging van de salariskosten op basis van de CAO.
Meerjarenperspectief 2023-2025
Er is geen meerjarenperspectief opgenomen in de begroting.
KANTTEKENINGEN

N.v.t.
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FINANCIËN

De bijdrage voor 2022 bedraagt € 83.977,-. In de huidige meerjarenbegroting 2022 is een bedrag
opgenomen van € 83.500. Het nadelige verschil van afgrond € 500 nemen wij mee in de opstelling van de
Begroting 2022.
Het voordelige rekeningresultaat wordt teruggestort naar de gemeenten. Voor Koggenland betekent dit
een bedrag € 10.471,-.

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE

Duurzaamheid is onderdeel van de strategische agenda van het VVRE.
N.v.t.

MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

Het Pact van Westfriesland is ondergebracht in deze Gemeenschappelijke Regeling.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

N.v.t.

VERVOLG

Uw besluit maken wij kenbaar bij de gemeente Hoorn als dienstverlenende gemeente voor deze
Gemeenschappelijke Regeling.

BIJLAGEN

1.
2.
3.
4.
5.

Brief aan de colleges met begroting 2022 en jaarverslag 2020 20 mei 2021
Inhoudelijk jaarverslag 2020 GR
Totaaloverzicht rekening en begroting
Verklarende tekst rekening 2020
Begroting 2022

Datum college: 1 juni 2021
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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