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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Vaststellen zienswijzen begroting 2018 en jaarrekening 2016 
WNK Personeelsdiensten 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. De volgende zienswijze in te dienen op de begroting 2018; voor de beleidstoelichting 
raden we aan in de toekomst per programma in de begroting SMART gedefinieerde 
kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) op te nemen; 

2. In te stemmen met de jaarrekening 2016; 
3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR WNK 

kenbaar te maken. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 27 juni 2017 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt aan de raad de begroting 2018 en 
de jaarrekening 2016 van WNK Personeelsdiensten aangeboden. Voordat het algemeen 
bestuur van WNK (AB) de begroting en de jaarrekening definitief vaststelt, worden de raden 
van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze hierop mee te 
geven. De zienswijzen kunnen tot 2 weken voor de vergadering van het AB ingediend 
worden. 
In dit advies en de Financiële analyse toetsingskaders jaarrekening 2016 en begroting 2018 
(bijlage 1) wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten die 
volgen uit genoemde stukken. In dit voorstel is een zienswijze opgenomen. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij zienswijzen vaststelt op de begroting en jaarrekening van 
WNK Personeelsdiensten. 

. 

2 KEUZERUIMTE 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om naast de voorgelegde zienswijzen andere 
zienswijzen te formuleren 

 

2.1 Beleidskaders 
Op grond van artikel 34 lid 1 en lid 3 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen 
(WGR) stelt het AB de begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de 
jaarstukken volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende 
gemeenten kunnen op grond van artikel 35 lid 3 van de WGR bij het dagelijks bestuur hun 
zienswijze aanbieden. Het dagelijks bestuur (DB) voegt deze zienswijzen bij de 
ontwerpbegroting die aan het AB wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond 
van artikel 22, lid 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord 
Kennemerland 2015 een zienswijze geven bij de jaarstukken. 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
De jaarrekening 2016 en begroting 2018 zijn afgezet tegen de toetsingskaders, die als 
bijlage 1 is bijgevoegd. Voorgesteld wordt met de jaarrekening in te stemmen. Het nadelige 
exploitatieresultaat komt ten laste van het eigen vermogen van WNK. 
 

3.2 Overwegingen van het college 
De analyse leidt tot de volgende zienswijze op de begroting 2018; voor de beleidstoelichting 
raden we aan in de toekomst per programma in de begroting SMART gedefinieerde kritieke 
prestatie indicatoren (KPI’s) op te nemen. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
Betrokken partijen hierbij zijn de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) WNK. Deze zijn Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en 
Langedijk. De betrokken gemeenten hebben de uitvoering van de Wsw aan de GR WNK 
overgedragen. 
Bij het opstellen van de zienswijzen is samengewerkt met alle deelnemende gemeenten. 
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3.4 Participatie, samenspel 
Niet van toepassing. 
 
3.5 Risico’s 
Gezien het negatief resultaat 2016, het risicoprofiel zoals verwoord in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing en de fors afgenomen algemene reserve van het 
WNK wordt geadviseerd om in het eigen weerstandsvermogen rekening te houden met een 
extra bijdrage aan het WNK. 
 

3.6 Financiën 
Het tekort in de jaarrekening 2016 van GR WNK wordt onttrokken uit het eigen vermogen 
van de gemeenschappelijke regeling. 
De (meer) jaren begroting van GR WNK vraagt geen gemeentelijke bijdrage meer van de 
deelnemende gemeenten. 
 
 

3.7 Communicatie 
Het standpunt en de zienswijzen van de raad worden door middel van bijgevoegde brief aan 
het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling WNK aangeboden. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Besluitvorming over de begroting 2018 en de jaarrekening 2016 vindt plaats in de 
vergadering van het AB op 3 juli 2017. 
De vastgestelde begroting 2018 en jaarrekening 2016 moeten door het AB voor 1 augustus 
2017 resp. 15 juli 2017 worden toegezonden aan de Provincie Noord Holland. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Bijlage 1: Financiële analyse toetsingskaders jaarrekening 2016 en begroting 2018 
Bijlage 2: Begroting 2018 WNK Personeelsdiensten 
Bijlage 3: Jaarrekening 2016 WNK Personeelsdiensten 
Bijlage 4: Accountantsverslag 2016 WNK Personeelsdiensten 
Bijlage 5: Concept brief Algemeen Bestuur WNK Personeelsdiensten over  
                vastgestelde zienswijzen 

 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer M.J. Pothast  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


