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Onderwerp

: zienswijzen jaarrekening 2015 en begroting 2017 van GR WNK

Geachte heer Van Eijk,
Hieronder treft u de zienswijzen aan van de gemeente Bergen op de jaarrekening 2015 en
de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap NoordKennemerland (WNK). Deze zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 23 juni 2016.
Inhoud
Wij stellen met tevredenheid vast, dat de jaarrekening en de begroting een compacter beeld
geven in vergelijking met de stukken van vorig jaar. Dit maakt de stukken goed leesbaar.
WNK heeft een kwaliteitsslag gemaakt.
Tevens stellen wij verheugd vast dat de gemeentelijke bijdrage in deze begroting voor het
eerst is teruggebracht naar € 0,De gemeenteraad heeft de volgende zienswijzen vastgesteld:
 Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling
WNK Personeelsdiensten, daarbij een positieve zienswijze af te geven;
 In te stemmen met de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling
WNK Personeelsdiensten, daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder de
voorwaarde dat voor de beleidstoelichting zo snel mogelijk per programma een
aantal herkenbare en SMART gedefinieerde KPI’s te formuleren. Het ontwikkelen
van KPI’s past in het transitieproces waarin WNK zich bevindt en is een goede
aanvulling op de bestuursinformatie, zoals die nu door WNK wordt verstrekt
Wij verzoeken u bovengenoemde zienswijzen aan het Algemeen Bestuur voor te leggen en
het Algemeen Bestuur te verzoeken zijn reactie op de zienswijzen met de gemeenteraad van
Bergen te delen.
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Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Geralien Knopert, beleidsmedewerker
sociaal domein van het team Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer
(072) 888 00 00. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 16UIT02732 vermelden?
Met vriendelijke groet,
college van Bergen,
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