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Korte inhoud

Op 30 maart zijn gemeenten gevraagd om een zienswijze kenbaar te maken op
de jaarstukken. Bijgaand vindt u een overzicht van de zienswijzen die tot nu toe
zijn ontvangen.

Algemeen Bestuur:
29-06-2017
Bijlagen:

Uit de tot dusverre ontvangen reacties blijkt dat een aantal gemeenten niet
instemmen met de bestemde reserve van € 398.000,-- omdat de noodzaak niet
voldoende is toegelicht. Voorgesteld wordt om € 348.000,-- uit te keren aan
gemeenten en € 50.000,-- toe te voegen aan de bestemde reserve tbv de
incidentele lasten voor de verhuizing/verbouwing Bellefroidstraat. De gemeente
Geldermalsen wil een uitgebreidere onderbouwing en een discussie over deze
bestemde reserve in het algemeen bestuur.
Nadrukkelijk verwijzen wij u naar de concept-brief ,waarin uitgebreid wordt
bergumenteerd waarom incidentele uitgaven ten behoeve van ICT nodig zijn.
Ten aanzien van verbouwing van het pand aan de Bellefroidstraat geldt dat de
incidentele uitgave voor verbouwing in structurele zin een besparing betekent
van € 151.000,-- (zoals reeds opgenomen in de vastgestelde begroting 2017)
De auditcommissie stemt in met de jaarrekening.



Beslispunten

Directies Paraaf Datum

1. Kennisnemen van de zienswijzen van gemeenten
2. Vaststellen van het voorstel voor resultaatbestemming als volgt:
 € 26.000,- toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en

Oordeel
auditcommissie (wordt
nagestuurd)



Overzicht zienswijzen
gemeenten



Concept-brief raden

VRGZ








Rampenbestrijding (tot aan 5% van de omzet, zoals vastgesteld door Gezien door
het Algemeen Bestuur)
portefeuillehouder
€ 781.000,- te onttrekken aan de bestemde reserve vakantiegeld
€ 200.000,- te onttrekken aan de bestemde reserve
toegangssytemen
€ 398.000,- toe te voegen aan de bestemde reserve ten behoeve
van de incidentele lasten voor de aanbesteding en migratie
outcourcing ICT en verhuizing/verbouwing Bellefroidstraat
€ 323.000,- uit te keren aan deelnemende gemeenten
€ 46.000,- toe te voegen aan de reserve aanvaardbare kosten RAV

3. Afhankelijk van de uitkomst over beslispunt 2 vaststellen van de
bijgevoegde concept-antwoordbrief

