
Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 24 mei 2018

Onderwerp : Jaarstukken VNOG 2017 en programma begroting VNOG 2019-2022

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de voorlopige jaarstukken VNOG 2017.
1. Instemmen met de concept programmabegroting VNOG 2019 – 2022.
2. Geen zienswijze over de concept programmabegroting VNOG 2019-2022 in te zenden aan het AB. 

Aanleiding

De voorlopige jaarstukken 2017 van de VNOG zijn opgemaakt en worden aangeboden aan de raad.

De concept programmabegroting VNOG 2019-2022 is opgemaakt en wordt voor zienswijze aangeboden aan 
de raad. De programmabegroting beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de VNOG voor 2019 
en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode 2022. In de programma begroting zijn de 
uitgangspunten, de prioriteiten en de gemeentelijke bijdragen verwerkt, zoals in de door het AB vastgestelde 
kadernota 2019-2022. De begroting kan nu voor een zienswijze aan de gemeenten worden aangeboden. 
Definitieve vaststelling is voorzien in het AB van juni.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Voldoen aan de wettelijke verplichting van tijdige toezending van voorlopige jaarstukken aan de 

raad.
 Een tijdig vastgestelde begroting 2019.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De stukken kunnen nog wijzigen; vaststelling volgt daarom later.

De bijgevoegde jaarstukken VNOG 2017 zijn nog voorlopig, omdat onder andere mogelijke opmerkingen 
van de accountant nog kunnen leiden tot aanpassingen. In de begeleidende brief naar de gemeenten is 
dit ook duidelijk aangegeven.

1.2. Over de bestemming van het resultaat moet nog besloten worden.
Uit de voorlopige jaarstukken blijkt vooralsnog een positief resultaat over 2017. Een voorstel over de 
bestemming van dit resultaat wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur zal het rekeningresultaat 
definitief is. Ook dit is in de brief naar de gemeenten aangegeven.

2.1 De programmabegroting is conform eerder vastgestelde uitgangpunten opgesteld.
In de programmabegroting zijn de (financiële) uitgangspunten gehanteerd, zoals op 29 maart 2018 door 
het AB vastgesteld in de kadernota 2019-2022. 

3.1 Besluit college
Het besluit van het college is om geen zienswijze in te dienen bij het AB.

Kanttekeningen
a. N.v.t.

Kosten, baten, dekking

Jaarrekening 2017:
Het voorlopige resultaat is € 929.910 positief (zie hoofdstuk 2 van de jaarstukken voor een specificatie). Bij 
de Tweede Financiële Verkenning 2017 zijn een aantal verplichtingen opgenomen voor 2018. Na aftrek van 
deze verplichtingen resteert een resultaat van € 587.910. 
Voorgesteld wordt om dit resultaat binnen de VNOG begroting te houden om eventuele toekomstige uitgaven 
te dekken zonder de inwonerbijdrage te verhogen. Dit gelet op de uitkomsten van de lopende evaluatie van 
de jaarrekening 2017 en de bestuursopdrachten uit de strategische agenda waartoe het Algemeen Bestuur 
opdracht heeft gegeven.

Begroting 2019:



De bijdrage 2019 zal voor de gemeente Oude-IJsselstreek € 1.800.034 bedragen. Dit is een stijging van 
1,57% ten opzichte van 2018. Een stijging van 1,6% is toegestaan. Er wordt voorgesteld in te stemmen met 
de concept begroting 2018. 

Uitvoering

Planning
24 april 2018 behandeling college B&W
24 mei 2018 zienswijze raad

Personeel
n.v.t.

Uitvoering/ Communicatie/Inwerkingstreding
Bij wet moet de begroting minimaal acht weken voor behandeling in het AB worden toegezonden aan de 
gemeenten, zodat de raden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. De 
binnengekomen zienswijzen zullen aan het DB (7 juni) en het AB (28 juni) worden voorgelegd, waar bezien 
zal worden of bijstelling op grond van de reacties nodig is. De begroting wordt ambtelijk toegelicht en 
besproken met de financiële ambtenaren van de gemeenten (FAO-overleg). De stukken worden ook 
voorgelegd aan de Commissie Middelen (31 mei). Tenslotte wordt de programmabegroting na vaststelling 
door het AB op 28 juni verzonden naar de Provincie Gelderland ter goedkeuring (dit moet voor 1 augustus). 

Rapportage/ evaluatie
De programmabegroting maakt onderdeel uit van de P&C cyclus. Tussentijdse rapportage en 
verantwoording vindt plaats middels bestuurlijke voortgangsrapportages (financiële verkenningen). De 
eindrapportage vindt plaats via de jaarstukken. 

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken
2. Voorlopige jaarstukken VNOG 2017
3. Aanbiedingsbrief programmabegroting 2019-2022 voor zienswijze
4. Concept programmabegroting 2018-2021



Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen O.E.T. van Dijk
Secretaris Burgemeester
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


