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Onderwerp : indienen zienswijzen op jaarstukken 2015 en begroting 2017 VVI 
 
Geachte heer Bosma, 

 
Op 6 april ontving de gemeente Bergen de jaarrekening 2015, alsmede de programmabegroting 2017, conform 
de gemeenschappelijke regeling toegestuurd. Wij delen u mede dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 
juni de hieronder genoemde zienswijzen heeft vastgesteld: 
 

A. Kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam 
Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI),  
- daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder de voorwaarde van een goedkeurende 

accountantsverklaring; 
- het bestuur te verzoeken de accountantsverklaring en zijn verslag van bevindingen in het vervolg 

gelijk met de jaarstukken aan te leveren, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 

B. In te stemmen met het vaststellen van de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Openbaar 
Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) 
- daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder de voorwaarde dat in de begroting het risico van 

de afnemende afvaloverschotten in Europa wordt vermeld. 
 
Als aanvulling op de zienswijzen willen wij u verzoeken de informatieve waarde van de jaarstukken en begroting 
te verhogen en ons zo snel als mogelijk de accountantsverklaring toe te zenden. 
 
Onze raad heeft vergaderd in een bijzondere vergadering over alle Gemeenschappelijke Regelingen. 
Deze vergadering vond plaats op 23 juni. Conform de Regionale uitgangspunten voor gemeenschappelijke 
regelingen, zoals deze in 2012 zijn vastgesteld, heeft onze raad 10 weken de tijd om door middel van zienswijzen 
op  de begroting te reageren. 
Wij kunnen niet aan uw verzoek voldoen om voor 10 juni 2016 onze zienswijze kenbaar te maken.  
Wij verzoeken u in het vervolg uw vergadering over deze financiële stukken te houden na 1 juli. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Arja de Waal, medewerker beheer openbare ruimte van het 
team Beheer via telefoonnummer 072 - 888 0387. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 16UIT03055 
vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

 

 
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 




