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Geacht bestuur,  
 
De jaarrekening 2013 MRA en Jaarrekening RUD NH 2013, de Herzien Begroting 2014 RUD 
NHN en de begroting 2015 RUD NHN hebben wij voorgelegd aan de raad om de leden 
gelegenheid te geven hun zienswijze te geven op grond van artikel 35, lid 3, van de wet 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
Op 26 juni 2014 heeft de gemeenteraad besloten een positieve zienswijze te geven  op de 
jaarrekening 2013 MRA, de jaarrekening RUD NHN, de Herziene begroting 2014 RUD NHN 
en de begroting 2015 RUD NHN met inachtneming van onderstaande punten.  
 
Jaarrekening 2013  
De gemeenteraad verzoekt het Algemeen Bestuur (hierna: AB):  

- daar waar over (bestemmings)reserves wordt gesproken deze in het vervolg uit te 
splitsen in de verschillende (bestemmings)reserves. 

- de AB vergadering voor de vaststelling van jaarrekening en begroting in het vervolg 
tussen 1 juli en 15 juli te plannen (conform artikel 8 uit de Richtlijn uitgangspunten 
Gemeenschappelijke Regelingen zoals in 2012 door de raden is vastgesteld). Dit om 
ervoor te zorgen dat alle raden de tijd hebben om hun zienswijzen in te dienen vóór 
de vaststelling van de begroting en jaarstukken door het AB. 

- onder de paragraaf financiering een tabel met daarin de leningenportefeuille op te 
nemen met daarin van wie er geleend is, het bedrag van de lening en het 
rentepercentage. 
 

Begroting 2015  
De gemeenteraad verzoekt het Algemeen Bestuur: 

- de paragaaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing uit te breiden met een 
berekening voor het benodigd weerstandsvermogen in euro’s met onderverdeling 
naar gemeenten zodat de gemeenten dit mee kunnen nemen in de berekening van 
het eigen weerstandsvermogen. 



- de AB vergadering voor de vaststelling van jaarrekening en begroting in het vervolg 
tussen 1 juli en 15 juli te plannen (conform artikel 8 uit de Richtlijn uitgangspunten 
Gemeenschappelijke Regelingen zoals in 2012 door de raden is vastgesteld). Dit om 
ervoor te zorgen dat alle raden de tijd hebben om hun zienswijzen in te dienen vóór 
de vaststelling van de begroting en jaarstukken door het AB. 

- onder de paragraaf financiering een tabel met daarin de leningenportefeuille op te 
nemen met daarin van wie er geleend is, het bedrag van de lening en het 
rentepercentage. 

- onder het investeringschema zoals opgenomen onder bijlage 2 uit te breiden met de 
eventuele nieuwe investeringen zoals gepland voor de jaarschijven 2015 t/m 2018. 
Als er geen investeringen zijn voor die jaarschijven dit dan apart aan te geven. 

- een bijlage toe te voegen met daarin per gemeente aangegeven de projecten zoals 
bedoeld onder projectenwerk in de tabel 3.3 op bladzijde 16. 

 
 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Kathy Boomstra, beleidsmedewerker 
milieu, op telefoonnummer 072-8880338. Wij verzoeken u bij correspondentie ons 
kenmerknummer te vermelden. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman, drs. H. Hafkamp,  
secretaris burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


