Van: Petra Visser
Verzonden: dinsdag 20 juni 2017 12:50
Aan: Info WerksaamWF
CC: Aarnout Meijers; Harry Nederpelt
Onderwerp: begroting 2018 , voorjaarsnota 2017 en jaarrekening 2016
Geacht dagelijks bestuur,
De raad van de gemeente Medemblik heeft op 15 juni een besluit genomen over het al dan niet
uitbrengen van zienswijzen op de door u ingediende begroting 2018 en jaarrekening 2016.
Hieronder treft u het besluit aan.
BEGROTING 2018
Een positieve zienswijze uit te brengen over de begroting 2018:
WerkSaam heeft in korte tijd drie belangrijke financiële documenten opgeleverd;
In de begroting heeft WerkSaam de belangrijkste wijzigingen van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) doorgevoerd;
Verder zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd die de leesbaarheid vergroot.
Voor de inzichtelijkheid van de begroting van volgend jaar geven we tot slot nog een aantal
verbeterpunten:
a. Een totaal overzicht opnemen over inzet re-integratiemiddelen: uitvoeringskosten, tekort
Wsw, plustaken en overige per gemeente.
b. Kunnen normeringscijfers worden afgesproken over financiële kengetallen.
c. Kan een meerjarenoverzicht worden opgenomen van de bijdrage van de deelnemende
gemeenten.
d. Kan een overzicht worden toegevoegd van de verdeels leutel van de uitvoeringskosten en
hoe die zich verhoudt met het vorige begrotingsjaar.
e. Kan een overzicht worden opgenomen over de opbouw van de overheadkosten in de
meerjarenraming.
VOORJAARSNOTA 2017
1. De voorjaarsnota 2017 vast te stellen
2. Akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2017.
3. Akkoord te gaan met de wijziging van de investeringsbegroting.
JAARREKENING 2016
1. In te stemmen met de jaarrekening 2016
2. Niet akkoord te gaan met de resultaatbestemming en het resultaat terug te laten vloeien
naar de deelnemende gemeenten.
Deze zienswijzen worden ook nog per brief aan u toegestuurd.
Heeft u vragen, neem dan gerust met mij contact op!
Met vriendelijke groet,
Petra Visser
Adviseur samenwerkingsverbanden
Telefoonnummer: (0229) 85 64 82 / (06) 123 33 789.

aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend.
Email: petra.visser@medemblik.nl

Wij werken op afspraak. Maak een afspraak via https://afspraak.medemblik.nl/internetafspraken
Of bezoek ons op:
Website: www.medemblik.nl
Twitter: @GemMedemblik
Facebook: www.facebook.com/gemeentemedemblik
Correspondentie: Postbus 45, 1687 ZG Wognum
Bezoek: Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum

