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Onderwerp

Bestemming van een deel van het positief jaarrekeningresultaat
2013 OVER-gemeenten

Gevraagde beslissing

Akkoord te gaan met het voornemen van het Algemeen bestuur
van OVER-gemeenten om een deel van het positief
jaarrekeningresultaat 2013, zijnde € 60.241,-- toe te voegen aan
het daartoe ingestelde egalisatiefonds binnen OVER-gemeenten.

Bevoegdheid

Het Algemeen bestuur van OVER-gemeenten heeft de
bevoegdheid om het positief jaarrekeningresultaat te doteren aan
het egalisatiefonds. Het Algemeen bestuur heeft echter besloten
om deze voorgenomen toevoeging voor te leggen aan de Raden
van de 2 deelnemende gemeenten.

Inleiding en probleemstelling

De jaarrekening 2013 van OVER-gemeenten laat een positief
resultaat van € 110.241,-- zien. Het Algemeen bestuur van
OVER-gemeenten heeft van dit resultaat een bedrag van
€ 50.000,-- gedoteerd aan de reserve sociaal personeelsbeleid
om zodoende uitvoering te kunnen geven aan strategische
personeelsplanning. Ten aanzien van het restant groot
€ 60.241,-- is het Algemeen bestuur voornemens om, net als het
jaarrekeningresultaat 2010 en 2012, dit toe te voegen aan het
egalisatiefonds binnen OVER-gemeenten. Het Algemeen
bestuur heeft toch gemeend om beide gemeenteraden hier hun
akkoord over te vragen. OVER-gemeenten heeft in haar
begrotingen geen post voor onvoorzien opgenomen. Op het
jaarrekeningresultaat over 2010 en 2012 na, heeft OVERgemeenten ook geen reservepositie kunnen opbouwen, om
negatieve exploitatieresultaten op grond van onvoorziene
omstandigheden op te vangen. Op grond hiervan zal indien zich
een dergelijke omstandigheid voordoet, aanvullende dekking
moeten plaatsvinden door verhoging van de bijdragen van de
deelnemende gemeenten. Om dit te verkrijgen is een formele
procedure noodzakelijk, wat tijd vergt en niet efficiënt is indien
het om niet substantiële bedragen gaat.
In de gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten is
vastgesteld dat het Algemeen bestuur een egalisatiefonds kan
vormen tot 2,5% van de jaarlijkse lasten van haar begroting om
als weerstandsvermogen te dienen. Na de voorgenomen
toevoeging van het resultaat over 2013 zou het egalisatiefonds
0,88% bedragen van de totale jaarlijkse lasten voor 2013

Oplossing

Er zijn twee oplossingsrichtingen hoe om te gaan met het

jaarrekeningresultaat van OVER-gemeenten. Naast
bovengenoemde toevoeging aan het egalisatiefonds binnen
OVER-gemeenten, kan het resultaat ook terugvloeien naar de
deelnemende gemeenten. Voor Wormerland zou dit een bedrag
van € 36.145,-- betekenen, zijnde 60% van het resultaat.
Om de hierboven genoemde redenen stellen wij u voor een deel
van het resultaat 2013 binnen OVER-gemeenten toe te voegen
aan het egalisatiefonds, om zo een weerstandsvermogen op te
bouwen.
Meetbare doelstellingen/output

Het weerstandsvermogen van OVER-gemeenten wordt gevoed
met een deel van het jaarrekeningresultaat 2013 ad € 60.241,-en komt hiermee op € 89.210,--.

Beslag op middelen

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris a.i.,
de burgemeester,
J. Sutmuller
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t:
akkoord te gaan met het verzoek van het Algemeen bestuur om een deel van het positieve
jaarrekeningresultaat van 2013, groot € 60.241,--, toe te voegen aan het egalisatiefonds binnen
OVER-gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 1 juli 2014

<BV/SP>

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

