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Onderwerp : Zienswijzen jaarrekening 2014 en begroting 2016 RUD NHN 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Wij hebben kennis genomen van de jaarrekening 2014, de begroting 2016 en de 
begeleidende brief van 10 april 2015 waarin u vraagt eventuele zienswijzen ten aanzien van 
deze stukken voor 25 juni 2015 te richten aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN. 
 
Op grond van de artikelen 34 en 35 van de gemeenschappelijke regeling wensen wij van de 
mogelijkheid gebruik te maken zienswijzen naar voren te brengen ten aanzien van zowel de 
jaarrekening 2014 als de begroting 2016. 
 
Zienswijze jaarrekening 2014 
In bijlage 2: in het investeringsoverzicht ontbreekt de motivatie bij afwijkingen in realisatie 
investeringen. Verzocht wordt aan te geven of de investering vervalt of wordt 
doorgeschoven. Voor het overige wordt een positieve zienswijze afgegeven op de 
jaarstukken 2014 en de daarin voorgestelde resultaatbestemming: 

- toevoegen het positieve rekeningresultaat van € 101.203,- aan de algemene reserve; 
- extra afbetaling aan de oprichtingskosten van € 119.123,-; 
- toevoegen € 347.003,- aan de bestemmingsreserve nog uit te voeren productie  

ondersteuning 2014; 
- toevoegen € 317.000,- aan de bestemmingsreserve nog uit te voeren productie 2014;  
- toevoegen € 106.177,- aan de bestemmingsreserve uitloop inrichtingskosten. 

 
Zienswijze begroting 2016 
Omdat het huidige overzicht alleen de investeringen voor 2015 en 2016 toont, wordt verzocht 
om een meerjarig investeringsoverzicht (2016-2019) met zowel investeringen als de 
bijbehorende afschrijvingslasten per jaar. Om regelingen te kunnen vergelijken, wordt tevens 
gevraagd het EMU-saldo op te nemen in de begroting. 
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De gemeente Bergen is voorts van mening dat -conform de BBV- met ingang van de 
begroting 2016 de volgende financiële kengetallen dienen te worden opgenomen: 

- solvabiliteit; 
- netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen); 
- structurele exploitatieruimte. 

 
Voor het overige wordt een positieve zienswijze afgegeven op de begroting 2016. 
De raad heeft op 26 juni 2015 met deze reactie ingestemd. 
 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Kathy Boomstra, beleidsmedewerker Milieu 
van het onderdeel Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 00 00. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 15uit02996 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

H.G.T. Brouwer drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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