
 

 

 

RAADSBESLUIT  
 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Koggenland; 

 

heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022 gelezen en neemt de 

onderbouwing daarvan over, en  

 

BESLUIT  1. Een negatieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021; 

De jaarstukken laten een rooskleurig beeld zien dat Koggenland niet volledig herkent 

en kan onderschrijven. Aanvullend onderbouwen wij onze negatieve zienswijze 

concreet met de volgende twee punten: 

 Het is niet duidelijk wat de status van de informatiebeveiliging bij SSC DeSom nu 

is. Hierdoor is ook niet inzichtelijk waar SSC DeSom nu nog niet aan voldoet en 

wat voor maatregelen benodigd zijn met de bijbehorende investeringen. 

 Het dagelijks bestuur heeft een besluit genomen om geld beschikbaar te stellen 

voor het inhalen van achterstanden naar aanleiding van de Log4J crisis. Wij zijn 

het niet eens met het proces dat tot dit besluit heeft geleid en de onderbouwing 

daarvan.  

 

2. Een negatieve zienswijze af te geven op het voorstel tot bestemming van het  

jaarresultaat 2021; 

Het positieve exploitatieresultaat wordt in mindering gebracht op de kosten voor het 

inlopen van achterstanden waarover het AB SSC DeSom nog geen besluit heeft 

genomen. Wij zijn het niet eens met het door het dagelijks bestuur genomen besluit. 

Koggenland zit niet in het dagelijks bestuur, er is echter wel een besluit genomen over 

financiën van Koggenland. 

 

3. Een negatieve zienswijze af te geven op de voorjaarsrapportage 2022 

Er worden verschillende ontwikkelingen voor 2022 genoemd. Hiervoor worden echter 

nog geen kosten opgenomen of geraamd. Onduidelijk is of deze dan ook 

daadwerkelijk uitgevoerd worden en of deze financiële impact hebben. 

De onderbouwing voor de extra kosten voor Implementatie GT-print, het wegwerken 

van achterstanden en het aanpassen van de afschrijvingstermijn voor apparatuur is 

voor ons onvoldoende.  

Ten aanzien van het project Vervanging on-premis infrastructuur wordt in de 

jaarrekening 2021 een overschrijding van het krediet per 31 december 2021 van 

€ 41.860 aangegeven. In de voorjaarsrapportage wordt een bedrag van € 215.000 

hiervoor gevraagd. Het is niet duidelijk waar dit verschil uit voort komt. 

Voor informatiebeveiliging zijn incidentele kosten opgevoerd. In het originele voorstel 

zijn deze kosten opgedeeld in een incidenteel en een structureel deel. Het is 

onduidelijk waarom er verschil zit in de voorjaarsrapportage ten opzichte van het 

originele voorstel.  

Tot slot zal de bijdrage van WerkSaam effect hebben op de bijdragen van de 

gemeenten. Onduidelijk is wat het financieel effect zal zijn.  
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De raad van de gemeente Koggenland, 

 

 

 

 

4. Een negatieve zienswijze af te geven op de begroting 2023.  

Er wordt voor € 350.000 aan investeringen verwacht. Het is onvoldoende duidelijk 

gemaakt waarvoor deze investeringen benodigd zijn. Ten aanzien van 

Vennootschapsbelasting wordt de verwachting uitgesproken dat dit niet hoeft te 

worden bepaald. Koggenland geeft  in overweging dit item toe te voegen aan de 

risico’s.  
 

5. Een negatieve zienswijze af te geven op de eerste begrotingswijziging 2023.  

Bij het doorvoeren van de begrotingswijziging zoals voorgesteld in de 

voorjaarsrapportage 2022 heeft dit directe gevolgen voor de begroting 2023. 

Koggenland is het niet eens over de voorgestelde voorjaarsrapportage 2022, dit heeft 

directe gevolgen voor deze voorgestelde eerste begrotingswijziging 2023. 
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de griffier, 
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mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen 

de voorzitter, 
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mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers 


