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Jaarstukken 2078 en Begroting 2020 VVI

Gevraagde beslissing(en)
1.
2.
3.

De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 van de GR VVI
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de GR VVI
De raad voor te stellen om het genomen standpunt over de financiële stukken van de VVI, door
middel van bijgevoegde conceptbrief aan het DB van de GR VVI kenbaar te maken.
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Inleiding
Op grond van artikel 34 WGR lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen bestuur van de VVI de jaarstukken vast
volgend op het jaar waarop zij betrekking heeft en de begroting voorgaand aan het jaar waarvoor zij
dient. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 lid 2 bij het dagelijks
bestuur hun zienswijze aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij de
ontwerpbegroting die aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op
grond van artikel 35 lid 3 van de wet gemeenschappelijke regeling een zienswijze geven bij de
jaarstukken.
Op 15 april zijn de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 aangeboden aan de gemeente.
Besluitvorming over de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 vindt plaats in de vergadering van het
Algemeen bestuur.
In bijgevoegde raadsmemo wordt ingegaan op belangrijke beleidsinhoudelijke en financiële effecten
die volgen uit genoemde stukken.
Beoogd resultaat
Stu ring geven aan de GR VVI zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Argumenten
7.7

De jaarstukken zijn compleet en zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting
2078.
De accountant heeft een positieve controleverklaring afgegeven op de financiële stukken van
de VVI. De strekking van de controleverklaring bij de jaarstukken is dat de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de VVI. Voorts
is het oordeel van de accountant dat de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de
balansmutaties over 2018 rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de
begroting en relevante wet- en regelgeving.
2.7 De begroting geeft geen aanleiding om hierop een zienswijze in te dienen.
De begroting 2020 is sluitend voor 2020. Binnen de VVI wordt in de begroting gewerkt met een
financieel resultaat van €0.
3.7 Het Dagelijks bestuur wordt hierdoor op de hoogte worden gebracht van het standpunt van de
gemeente Langedijk.

Kanttekeningen
Niet van toepassing
Communicatie
Het standpunt van de raad worden door middel van bijgevoegde conceptbrief aan het DB van de GR
VVI aangeboden.
Participatie (Interactief werken)
niet van toepassing
Juridisch
Juridische gevolgen zijn niet aan de orde
Financiën
Begroting 2020.
De financiële bijdrage voor het secretariaat aan de VVI blijft voor 2020 gelijk aan 2019. De dekking
hiervan loopt via de afvalstoffenheffing

Vervoigstappen
Het dagelijks bestuur van de VVI op de hoogte brengen van het standpunt van de raad.
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.
3.
4.

VVI Kadernota 2020
VVI Begroting 2020
VVI Getekende Jaarstukken met controleverklaring en begeleidende brief PCW 2018
Oplegbrief VVI jaarstukken 2018 met accountantsverklaring en conceptbegroting
2020

Bijlagen ter informatie
1.
2.
3.

Memo beoordeling financiële stukken van de GR VVI
Concept Raadsvoorstel GR VVI Begroting 2020 en jaarstukken 2078
Concept brief aan DB GR VVI
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