OPLEGNOTITIE BESLUITVORMEND
Onderwerp

Zienswijzen op jaarstukken, begrotingswijziging en begroting

Voorstel ter behandeling in

de vergadering van het Algemeen Bestuur

Status

Openbaar

Niet openbaar

Portefeuillehouder

Ferd Crone

Auteur

Wim Kleinhuis

Bijlagen

Jaarstukken 2018
Verslag van bevindingen accountant
Controleverklaring
Eerste begrotingswijzing 2019
Begroting 2020
Overzicht gemeentelijke besluitvorming

Vergaderdatum

10 juli 2019

Agendapunt

4

Betrokken afdeling/
medewerkers (functioneel)
OR/GO

alle kolommen van VRF
OR instemming
GO

OR advies

OR informatie

Conceptbesluit
1. De jaarrekening 2018 ongewijzigd vast te stellen en het resultaat toe te voegen aan de
egalisatiereserve.
2. De eerste begrotingswijziging 2019 ongewijzigd vast te stellen en de incidentele uitzetting te
onttrekken aan de egalisatiereserve.
3. De programmabegroting 2020 ongewijzigd vast te stellen.

Inleiding
Eind maart heeft het Dagelijks bestuur bovenstaande stukken voor zienswijze gestuurd naar de
deelnemende gemeenten. Gemeenteraden hadden tot 12 juni gelegenheid om hun zienswijze kenbaar te
maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Beoogd effect
Het verlenen van decharge aan het Dagelijks bestuur en het directieteam over 2018 en het vaststellen
van de gewijzigde kaders voor zowel 2019 als 2020.

Argumenten
1. Er zijn geen zienswijzen ingediend door de deelnemende gemeenten
Alle gemeenteraden hebben de jaarstukken, begrotingswijziging en begroting van VRF aan de orde
gehad in hun vergadering. Geen enkele gemeenteraad heeft een zienswijze ingediend.
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2. Met vaststelling van de stukken is de definitieve bijdrage 2018 bekend en worden de kaders voor
2019 en 2020 geactualiseerd
Door het vaststellen van de jaarrekening 2018 wordt decharge verleend aan het Dagelijks bestuur
over 2018 en wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor 2018 bekend. Met het vaststellen
van de (aangepaste) begrotingen 2019 en 2020 zijn de kaders voor deze jaren geactualiseerd en
bekend, zodat de organisatie het afgesproken beleid kan gaan uitvoeren.

Kanttekeningen/risico’s
Indien Ameland nog een zienswijze heeft zal deze bekend worden gemaakt na 1 juli, eventueel ook ter
vergadering op 10 juli.

Financiële consequenties

Vervolgaanpak/uitvoering
De programmabegroting 2020 en de jaarrekening 2018 worden conform de Wet gemeenschappelijke
regelingen verzonden aan Gedeputeerde Staten van Provinsje Fryslân.

Communicatie

Besluit:
Paraaf
secretaris:

niet vastgesteld
ongewijzigd vastgesteld
gewijzigd vastgesteld als volgt:
Kopie naar auteur
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