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: Reactie op ingediende zienswijzen

Reactie op de door de aangesloten gemeenten ingediende zienswijzen Jaarstukken 2017 en
Programmabegroting 2019
Hieronder zijn de zienswijzen opgenomen van de deelnemende gemeenten, voorzien van een reactie
zoals besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juli 2018.
Jaarstukken 2017:
Voor de Jaarstukken 2017 zijn alleen voor het voorstel om een ‘Bestemmingsreserve Digitalisering’
in te stellen enkele zienswijzen ingediend:
- Bergen: Het resterend batig saldo van € 55.498 ontstaan na aanvulling van de algemene
bestemmingsreserve, geheel uit te keren aan de gemeenten conform de afgesproken
verdeelsleutel;
- Castricum: ‘alleen voor dit jaar’ het batig saldo hieraan toe te voegen;
- Heerhugowaard: voor september 2018 moet er een plan komen waarin verwachte
toevoegingen, onttrekkingen van de soort bestedingen worden weergegeven, incl.
onderbouwing. Deze dient aan het AB worden voorgelegd;
- Schagen, Hollands Kroon en Texel: alleen ter dekking van kosten die betrekking hebben op
het e-depot.
Antwoord Algemeen Bestuur:
Het Algemeen Bestuur besluit tot het instellen van de Bestemmingsreserve zoals voorgesteld. Daarbij
wordt de opmerking meegenomen dat deze alleen mag worden aangewend ter dekking van de
kosten die betrekking hebben op het e-depot.
Jaarlijks zal aan het Algemeen Bestuur voorgesteld worden of een onttrekking plaatsvindt. Op dat
moment hebben de gemeenten via hun invloed in de vergadering zeggenschap over de besteding
van de middelen.
Programmabegroting 2019:
Alle gemeenten gaan akkoord met de Programmabegroting 2019, waarbij de volgende opmerkingen
gemaakt zijn:
- Alkmaar: laat de komende jaren geen stapeling plaatsvinden van zowel indexatie als het
toekennen van extra budget
- Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo: voortaan tabel in de begrotingen opnemen met
de standen van reserves met begrote stortingen en onttrekkingen, inclusief toelichting;

Antwoord Algemeen Bestuur:
Indien een extra budget in enig jaar aangevraagd zal worden, zal dit uiteraard apart gezien worden
van de verwerking van de indexering.
In de komende begrotingen zal de abusievelijk ontbrekende tabel met de standen van de reserves
toegevoegd worden. Bijgaand alvast de tabel zoals in de Programmabegroting 2019 opgenomen had
moeten worden:

Stand reserves met begrote onttrekkingen en dotaties
Algemene Reserve
stand 31-12-2017 na verwerking resultaat
saldo begroting 2018
Verwachte stand algemene reserve 31-12-2018
saldo begroting 2019
Verwachte stand algemene reserve 31-12-2019
saldo begroting 2020
Verwachte stand algemene reserve 31-12-2020
saldo begroting 2021
Verwachte stand algemene reserve 31-12-2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€

59.159
59.159
59.159
59.159
59.159

Bestemmingsreserve Huisvesting Bergerweg
stand 31-12-2017
onttrekking 2018
stand 31-12-2018
onttrekking 2019
stand 31-12-2019
onttrekking 2020
stand 31-12-2020
onttrekking 2021
stand 31-12-2021

€
€
€
€
€
€
€
€
€

81.724
16.344
65.380
16.344
49.036
16.344
32.692
16.344
16.348

€
€
€
€
€

55.498
27.749
27.749
27.749
-

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van afschrijvingslasten op
activa die zijn aangeschaft bij de verhuizing naar het huidige pand.
In de loop van de jaren wordt deze bestemmingsreserve ten gunste van
de exploitatie gebracht.

Bestemmingsreserve Digitalisering
stand 31-12-2017 na verwerking resultaat
onttrekking 2018
stand 31-12-2018
onttrekking 2019
stand 31-12-2019

