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Onderwerp
Vaststelling Jaarrekening 2013 en definitieve bijdrage deelnemers

Beslispunten
1.

De jaarrekening 2013 vast te stellen.

2.

De bijdrage van de deelnemers als volgt definitief vast te stellen:
Gemeente Voorschoten: € 12.900.842
Gemeente Wassenaar: € 13.864.284

Inleiding
Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur de
jaarrekening van de werkorganisatie vast. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee
weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, aan Gedeputeerde Staten en aan de raden van de
deelnemende gemeenten.

Beoogd effect

bladzijde: 2
De jaarrekening tijdig vast te stellen en te zenden aan de Gedeputeerde Staten en de Raden van
de deelnemende gemeenten.

Argumenten
1.1 De jaarrekening sluit binnen de financiële kaders die aan de raden zijn gemeld en door beide
gemeenten in de najaarsnota zijn geformaliseerd.
In de rapportage per 1 oktober werd de verwachting uitgesproken dat de jaarrekening over 2013
zou sluiten met een tekort van € 250.000. Uit de jaarrekening blijkt het tekort € 165.760 te
bedragen. De aanvullende bijdrage van de gemeenten wordt daarmee € 42.120 (per gemeente)
lager dan in de najaarsnota van beide gemeenten is geraamd.

2.1 De komende jaren moet nog rekening worden gehouden met personele frictiekosten
De werkorganisatie heeft een aantal medewerkers, die gebruik maken van de 60+regeling. De
medewerkers stromen de komende jaren uit. Daarom moet de komende jaren nog rekening
worden gehouden met personele frictiekosten. Om die reden wordt de colleges in overweging
gegeven het voordeel dat volgt uit de jaarrekening te reserveren voor 2014. Een en ander is
opgenomen in de aanbiedingsbrief aan de colleges en daarvan wordt melding gemaakt in de
aanbiedingsbrief aan de Raden.

3.1 In het kader van het financieel toezicht moet de programmarekening 2013 vóór 15 juli 2014
worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Eén van de voorwaarden om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht, is dat de
programmarekening na vaststelling vóór 15 juli 2014 wordt ingezonden aan Gedeputeerde Staten.
Na uw instemming kan de jaarrekening worden aangeboden aan het algemeen bestuur voor de
vergadering van 18 maart 2013. Als de jaarrekening door het algemeen bestuur is vastgesteld
wordt deze gezonden aan Gedeputeerde Staten. Daarmee wordt aan de gestelde voorwaarde
voldaan.

4.1 Het tijdstip van vaststelling van de jaarrekening is zodanig dat beide gemeenten daar rekening
mee kunnen houden bij het opstellen van de voorjaarsnota en kadernota.
Na uw instemming kan de jaarrekening worden aangeboden aan het algemeen bestuur voor de
vergadering van 18 maart 2013. Als de jaarrekening door het algemeen bestuur is vastgesteld
wordt deze gezonden aan de gemeenteraden. Voor de jaarrekening kent de gemeenschappelijke
regeling geen zienswijzeprocedure. Hoewel dat op grond van de gemeenschappelijke regeling niet
vereist is wordt voorgesteld de programmarekening ook formeel aan de colleges aan te bieden.

Financiën
Met het vaststellen van de jaarrekening wordt het boekjaar 2013 afgesloten.

bladzijde: 3
Juridisch kader
De vaststelling van de jaarrekening is geregeld in artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling.
Verder kennen de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regeling enkele procedurele
bepalingen.

Communicatie
De vaststelling van de jaarrekening wordt op grond toegezonden aan Gedeputeerde Staten en de
raden van de deelnemende gemeenten en de beide colleges. Verder wordt de jaarrekening
gepubliceerd op de internetsite van de werkorganisatie.

Bijlagen
De programmarekening 2013

