
 
 
Agendapunt : 11. 
Voorstelnummer : 10-72 
Raadsvergadering : 28 oktober 2008 
Naam opsteller : Daphne van Gelderen 
Informatie op te vragen bij : Daphne van Gelderen 
Portefeuillehouder(s) : Stam 
 
Onderwerp: jaarrekening 2007 Regiohuis Noord-Kennemerland en opheffen 
gemeenschappelijke regeling Regiohuis Noord-Kennemerland 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Instemmen met de jaarrekening 2007 van het Regiohuis Noord-

Kennemerland; 
- Opheffen van de gemeenschappelijke regeling Regiohuis Noord-

Kennemerland 2006 per 1 januari 2009; 
- Instemmen met de door het Algemeen Bestuur van het Regiohuis Noord-

Kennemerland voorgestelde wijze van liquidatie in de vorm van een 
slotuitkering ineens na vaststelling van de jaarrekening 2008. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Het Algemeen Bestuur van het Regiohuis Noord-Kennemerland legt de jaarrekening 2007 
ter instemming aan de raad voor. De jaarrekening 2007 heeft als ingekomen stuk op de 
raadsagenda van september gestaan. De raad heeft geen opmerkingen gemaakt over de 
jaarrekening. Daarmee stelt zij impliciet de jaarrekening vast. Voorgesteld wordt om de 
jaarrekening nogmaals in de raad te brengen om het stuk expliciet vast te laten stellen. 
 
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 397.348,-. Dit resultaat wordt vooral 
veroorzaakt door de vrijval van de voorziening onderhoud.  
 
Naast de jaarrekening stelt het Algemeen Bestuur van het Regiohuis de raad voor om in te 
stemmen met de verkoop van het kantoorpand van het voormalig SNK. Dit voorstel komt 
tegemoet aan de eerder geuite wens van de raad, bij de begrotingsbehandeling in 2005,  
om het pand van de hand te doen. De verkoop van het pand heeft tot gevolg dat de 
gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2009 opgeheven kan worden. Daarnaast levert 
de verkoop van het pand Bergen een incidenteel voordeel op van ongeveer € 156.000,- 
(bedrag gebaseerd op het inwonertal per 1 januari 2009). 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

 
Als de raad instemt met het voorstel van het Algemeen Bestuur van het Regiohuis wordt de 
gemeenschappelijke regeling Regiohuis Noord-Kennemerland per 1 januari 2009 
opgeheven. De liquidatie van de gemeenschappelijke regeling vindt plaats in de vorm van 
een slotuitkering ineens na vaststelling van de jaarrekening 2008. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
 raadsbevoegdheid 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
De gemeente Bergen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Regiohuis Noord-
Kennemerland. Dat betekent dat de gemeente voor het eindresultaat afhankelijk is van 
besluitvorming in de andere deelnemende gemeenten. De verwachting is dat alle 
deelnemende gemeenten instemmen met het voorstel van het Algemeen Bestuur.  
  

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 
Er is geen andere keuze overwogen omdat de insteek van de gemeente Bergen altijd is 
geweest om het kantoorpand te verkopen.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Voor 1 december wordt het Algemeen Bestuur van het Regiohuis geïnformeerd over de 
besluitvorming in de raad. Indien alle participanten akkoord zijn met het voorstel van het 
Algemeen Bestuur wordt de gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2009 
opgeheven. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
De jaarrekening 2007 van het Regiohuis sluit met een positief resultaat van € 397.348,-. Dit 
bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve van het Regiohuis. 
 
Bij de liquidatie van het Regiohuis komt een bedrag van € 1.353.486,- na vaststelling van de 
jaarrekening 2008 vrij. Het Algemeen Bestuur stelt voor dit bedrag ineens, aan de hand van 
inwonersaantal per 1 januari 2009, uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dat 
betekent voor de gemeente Bergen een incidentele meevaller van ongeveer € 156.486,-. Dit 
bedrag is als aanvullend begrotingsvoorstel (autonome ontwikkelingen) meegenomen in de 
begroting 2009.   
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
- In 2005 heeft de raad aangegeven dat zij voorstander is van de verkoop van het 

kantoorpand van het SNK. 
- De gemeenschappelijke regeling is alleen bedoeld voor het exploiteren van het 

kantoorpand. 
- Verkoop van het kantoorpand en liquidatie van de gemeenschappelijke regeling betekent 

een incidentele financiële meevaller voor de gemeente Bergen. 
 
 
Bijlagen:  
Jaarrekening 2007 Regiohuis Noord-Kennemerland 
Voorstel Algemeen Bestuur Regiohuis voor opheffen gemeenschappelijke regeling. 
 
 
 
Bergen, 15 oktober 2008 
 
College van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 
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