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Jaarrekening 2016
Beslispunten
1.

De jaarrekening 2016 vast te stellen.

2.

De bijdrage van de deelnemers als volgt definitief vast te stellen:
Gemeente Voorschoten: € 14.072.774
Gemeente Wassenaar: € 15.694.776

Inleiding
Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur de
jaarrekening van de werkorganisatie vast. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee


bladzijde: 2
weken, doch in ieder geval vóór 15 juli, aan Gedeputeerde Staten en aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
Beoogd effect
De jaarrekening tijdig vast te stellen en te verzenden aan de Gedeputeerde Staten en de Raden
van de deelnemende gemeenten
Argumenten
1.1 In het kader van het financieel toezicht moet de programmarekening 2016 vóór 15 juli 2017
worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten.
Eén van de voorwaarden om in aanmerking te blijven komen voor repressief toezicht, is dat de
programmarekening na vaststelling vóór 15 juli 2017 wordt ingezonden aan Gedeputeerde Staten.
Na uw instemming kan de jaarrekening worden doorgezonden aan de gemeenteraden van
Voorschoten en Wassenaar en naar Gedeputeerde Staten. Daarmee wordt aan de gestelde
voorwaarde voldaan.
1.2 Het tijdstip van vaststelling van de jaarrekening is zodanig dat beide gemeenten daar rekening
mee kunnen houden bij het opstellen van de voorjaarsnota en kadernota.
Als de jaarrekening door het algemeen bestuur is vastgesteld wordt deze gezonden aan de
gemeenteraden. Voor de jaarrekening kent de gemeenschappelijke regeling geen
zienswijzeprocedure. Hoewel dat op grond van de gemeenschappelijke regeling niet vereist is
wordt voorgesteld de programmarekening ook formeel aan de colleges aan te bieden.
Financiën
Met het vaststellen van de jaarrekening wordt het boekjaar 2016 afgesloten.

Voorstel:
1. De jaarrekening 2016 vast te stellen.
2. De bijdrage van de deelnemers als volgt definitief vast te stellen:
Gemeente Voorschoten: € 14.072.774
Gemeente Wassenaar: € 15.694.776
Juridisch kader
De vaststelling van de jaarrekening is geregeld in artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling.
Verder kennen de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regeling enkele procedurele
bepalingen.


bladzijde: 3
Communicatie
De vaststelling van de jaarrekening wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten en de raden van
de deelnemende gemeenten en de beide colleges. Verder wordt de jaarrekening gepubliceerd op de
website van de werkorganisatie.
Bijlagen
1.

Aanbiedingsbrief aan gemeentebesturen

2.

De jaarrekening 2016

