(

GEl\'lEEN-TE

I-RE

Raadsvoorstel
Waalre, 12 mei 2O2O
Vergaderdatum
Voorstelnummer
Zaaknummer
Portefeu illehouder

Naam opsteller
Naam voorstel

Grondslag raadsbesluit

26 mei/02 juni 2020
2020-42
47046
Wethouder L.I. Smit - Volkers
Dyonne Heijnen
Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2019 van
het PlusTeam.
Toelichting: In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten
hebben de 21 regiogemeenten afgesproken dat de
Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) ter informatie
worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34
onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regeli en

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 van het PlusTeam.
2. In te stemmen met het inzetten van het positieve resultaat van de

jaarrekening 2019 (€ L3.215,-) voor het uitvoeren van de Business Case van
het PlusTeam door een extern onderzoeksbureau.
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Onderwerp
Jaarstu kke n 2O79 PlusTeam

Voorstel

1, Kennis te nemen van de Jaarstukken 2019 van het PlusTeam.
2. In te stemmen met het inzetten van het positieve resultaat van de

jaarrekening 2079 (€ 13,215,-) voor het uitvoeren van de Business
Case van het PlusTeam door een extern onderzoeksbureau.

Inleiding
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 27 regiogemeenten afgesproken
dat de Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden aangeboden aan
de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
Indachtig de wens van uw raad om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke
Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote GR-en nu ter informatie via
een raadsvoorstel aangeboden.
Het PlusTeam betreft ook een GR. Daarom worden ook de jaarstukken 2019 van het
PlusTeam aan de gemeenteraad aangeboden.

Beoogd resultaat
Uw raad informeren over wat het afgelopen jaar is gebeurd binnen het PlusTeam en de
financiële positie daarvan,

Argumenten
1.7. In de Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dattoezending van de
Jaarrekening aan deelnemers uiterlijk 15 april gebeurt.
7.2 Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet
Gem een sch a p pe I ij ke Regel i ngen.

1.3 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen
op GR-en.
7.4 Door de Jaarstukken aan te bieden via een raadsvoorstel (en niet "slechts'via de tijst
van Ingekomen stukken) kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op
de GR-en,
Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld de vertegenwoordiger in het
Algemeen Bestuur de opdracht meekrijgen (via bijvoorbeeld motie of toezegging) de
mening van de raad ten aanzien van een zeker onderwerp in te brengen in dat Algemeen
Bestuur.

2.I Bekostiging business case PlusTeam.
Het PlusTeam houdt zelf geen vermogen aan, waardoor het positief jaarrekening
resultaat van 2019 zal worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten.
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Voor Waalre betekent dit een bedrag van € 13.2I5,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag te
gebruiken om de uitvoering van de business case m.b.t. het PlusTeam te bekostigen. De
businesscase wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Vanuit de gemeente
Geldrop-Mierlo wordt hetzelfde voorstel aan de gemeenteraad gedaan,

Kanttekeningen
N.v.t.

Kosten en dekking
Het resultaat op basis van de concept jaarstukken 2019 Plusteam is € 52.861,- positief,
De afgelopen 5 jaar heeft de jaarrekening van het Plusteam steeds een positief saldo
laten zien. Het PlusTeam houdt zelf geen vermogen aan, waardoor het jaarrekening
resultaat van 2019 zal worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten.
Voor waalre betekent dit een bedrag van € t3.215,-. Het positieve saldo wordt
voornamelijk veroorzaakt door een positief saldo van opdrachten bij andere partijen,
buiten de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om dit bedrag te gebruiken om de
uitvoering van de business case m.b.t. het PlusTeam te bekostigen.

In de paragraaf weerstandsvermogen is berekend dat voor het opvangen van risico's
binnen het PlusTeam een bedrag van € 71 325,- nodig is, Omdat het PlusTeam zelf geen
vermogen aanhoudt moeten de deelnemende gemeenten hiervoor weerstandsvermogen
aanhouden. Voor Waalre betekent dit een bedrag van € 17.831,- en dit bedrag is
opgenomen in de risicoparagraaf van de jaarrekening 2019 gemeente Waalre.
De kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden niet overschreden door de GR PlusTêam.
Daarmee voldoet het PlusTeam aan beide normen.

Duurzaamheid
N.v.t.

Burgerparticipatie
N.v.t.

Inclusieve samenleving
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Vervolgprocedure en planning
De jaarstukken 2019 van het PlusTeam worden

uiterlijk 12 juli 2O20 naar de Provincie

gestuurd.
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Bijlagen onderdeel van het voorstel
Jaarstukken 2019 PlusTeam.

Bijlagen ter informatie
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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