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Geachte heer Post, 
 
Hierbij ontvangt u de zienswijze van de gemeente Bergen met betrekking tot de jaarstukken 
van de gemeenschappelijke regeling.  
 
De raad neemt kennis van  de jaarrekening 2014 en de daarin voorgestelde 
resultaatbestemming van € 24.900 ten laste van de Algemene Reserve. 
 
Wij verzoeken u om de volgende aanpassingen door te voeren: 

- opnemen van een investeringsoverzicht met daarin alle afzonderlijke investeringen en 
bijbehorende afschrijvingslasten per jaar; 

- de paragraaf Financiering aan te passen (geen derivaten). 
- rapport van bevingdingen van de accountant toevoegen bij de jaarstukken. 

 
Voor het overige wordt een positief advies afgegeven ten aanzien van de jaarrekening 2014. 
 
De raad neemt  kennis van de programmabegroting 2016. 
 
Wij verzoeken u om de volgende aanpassingen door te voeren: 

- een meerjarig overzicht met de stand van de reserves en begrote uitnamen en 
stortingen; 

- het EMU-saldo (voor vergelijkbaarheid van de regelingen); 
- de onderstaande financiële kengetallen (conform de BBV met ingang van 2016): 

• Solvabiliteit; 
• Netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen) 
• Structurele exploitatieruimte. 
• Inschatting financiële risico’s 
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In de begroting is vanaf 2017 een indexatie van 1,5 % opgenomen. Wij verzoeken u hier 
tegenover een bezuinigingsopdracht ter grootte van de indexatie op te nemen zoals eerder 
door onze colleges is vastgesteld. 

 
Daarnaast heeft de gemeente behoefte aan een plan van aanpak met voorgestelde 
bezuinigingen (lees lastenverlichting, blz. 17 van de programmabegroting), die voortvloeien 
uit de opslagcapaciteit van het E-depot, zodat deze in haar gemeentebegroting van 2017 
kunnen worden opgenomen. Dit staat tegenover uw voorgenomen verhoging van het bedrag 
per inwoner van € 0,58 per inwoner in om het E-depot te kunnen financieren. 

 
Voor het overige wordt een positieve zienswijze afgegeven op de programmabegroting 2016. 
 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Annet Westerbeek, senior medewerker 
Systemen en Informatie van het onderdeel Systemen en Informatie via telefoonnummer 
(072) 888 00 00. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 15UIT03176 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

mr. M.N. Schroor drs. H. Hafkamp 
loco-secretaris burgemeester 
1  
 
 

2 
 


