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Aan              : Gemeenteraad Koggenland 

Van             : Burgemeester Bonsen, portefeuillehouder SSC DeSom 

Onderwerp  : Begroting 2023 van SSC DeSom 

Datum        : 9 september 2022 

Documentnr  : D22.008091 

Zaaknummer : ZK22001823 

 

Geachte gemeenteraad,  

 

Uw raad heeft op 20 juni 2022 een negatieve zienswijze op de begroting 2023 van SSC DeSom 

afgegeven. Met deze memo informeer ik u welke acties ik naar aanleiding van uw zienswijze heb 

ondernomen en geef ik u uitleg waarom ik toch heb besloten in te stemmen met de begroting 2023.  

 

Zoals bekend heeft uw raad een negatieve zienswijze op de begroting 2023 van SSC DeSom 

gegeven. De directie van SSC DeSom heeft ons hierop een reactie gestuurd die niet in voldoende 

mate antwoord geeft op de door u ingediende zienswijze. In het algemeen bestuur heb ik dan ook 

overeenkomstig uw zienswijze gestemd tegen de begroting. Immers, op de voor ons belangrijke 

aspecten als de ontevredenheid over de huidige begrotingssystematiek en het ontbreken van een 

specificatie van budgetten en acties in het jaar 2023, met name op het gebied van 

informatiebeveiliging, kwam naar mijn mening onvoldoende duidelijkheid. 

 

Uiteraard heb ik uw zienswijze in het algemeen bestuur toegelicht. Een algemeen bestuur (en ook 

dagelijks bestuur) dat nu uit een nieuwe samenstelling bestaat. Bij de algemeen bestuursleden vond 

ik veel begrip voor uw standpunt. Ook zij nemen nu duidelijk een meer kritische houding aan 

tegenover SSC DeSom.  

 

De vaststelling van de begroting van SSC DeSom dient op basis van unanimiteit besloten te worden. 

Door het standpunt van gemeente Koggenland is dit niet mogelijk. Vanuit SSC DeSom is de 

provincie, toezichthouder, hierover geïnformeerd. Ik heb tweemaal persoonlijk een gesprek gevoerd 

met de provincie waarin ik uw zorgen over de begroting van DeSom heb toegelicht en met hen heb 

verkend welke mogelijkheden er zijn om alsnog akkoord te kunnen gaan met de begroting.  

 

Ook de provincie heeft veel begrip getoond voor uw zienswijze en heeft toegezegd uw 

opmerkingen bij het toetsen van de begroting van SSC DeSom te betrekken en ook toekomstige 

begrotingen kritisch te toetsen. Ook werd duidelijk dat uitstel van de begroting wettelijk niet 

mogelijk is en indien onze negatieve zienswijze onveranderd blijft het SSC DeSom onder toezicht 

van de provincie komt te staan.  

 

Door een eventuele ondertoezichtstelling van de provincie wordt de slagvaardigheid van SSC DeSom 

zeer beperkt. Een situatie die voor zowel SSC DeSom als de aangesloten gemeenten en WerkSaam 

zeer onwenselijk is. Gelet op de huidige issues rondom informatiebeveiliging bij SSC DeSom en acties 

die daarbij hoognodig zijn, brengt dit namelijk een hoog risico met zich mee.  

 

Met inachtneming van dit risico, de bereikte kritische houding binnen het algemeen bestuur en de 

toezegging van de provincie vind ik het nu onverstandig om aan de negatieve zienswijze vast te 

houden. In overleg met het college is dan ook besloten kenbaar te maken dat Koggenland alsnog 

akkoord kan gaan met de begroting 2023 van SSC DeSom.  


