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Aan de raad,
Wat stellen we voor?
a.
De volgende zienswijze te uiten m.b.t. de programmabegroting 2013 en het meerjarenperspectief
2014 - 2016 van de G2, het samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn:
Voor uitgaven in de programmabudgetten, die niet vermeld staan in de begroting 2013 met
meerjarenperspectief 2014 - 2016, wordt vooralsnog geen toestemming gegeven. Bij behandeling
van de Lentenota 2012 zal het extra benodigd budget aan de orde komen;
b.
Kennis te nemen van de jaarrekening 2011 van de G2, het Samenwerkingsverband AalsmeerUithoorn.
Wat is het wettelijk en/of beleidskader?
De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn, artikel 36 (begroting) en artikel 38 (rekening).
Wat willen we bereiken?
U hebt de mogelijkheid uw zienswijze over de voorliggende programmabegroting 2013 en
meerjarenperspectief 2014 - 2016 te uiten in de richting van het bestuur van het Samenwerkingsverband
Aalsmeer-Uithoorn. Het Algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband zal na het horen van de raden
van Aalsmeer en Uithoorn de programmabegroting inclusief meerjarenperspectief vaststellen. De rekening is
voor u ter kennisname en kan gebruikt worden bij het beoordelen van de begroting 2013 en het
meerjarenperspectief 2014 - 2016.
Wat gaan we er voor doen?
Programmabegroting 2013 en meerjarenperspectief 2014 - 2016
Het Dagelijks bestuur (DB) van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn heeft de
programmabegroting 2013, inclusief meerjarenperspectief 2014-2016 in concept vastgesteld op basis van de
programma’s Werk & Inkomen, Wmo-voorzieningen en Woz-belastingen. Er is in de begroting geen rekening
meer gehouden met de e-dienstverlening. Het DB geeft aan zich te realiseren dat er veranderingen aan
komen, maar daar, vanwege de termijnen in de GR voor vaststelling van de begroting, nu geen rekening
mee te kunnen houden. Het uit de GR halen van de taak Woz-belastingen zal na positieve besluitvorming
daarover leiden tot een begrotingswijziging.
Tevens wordt door het DB aangegeven dat “in de begroting rekening is gehouden met een bedrag van
Є 400.000 voor kosten van de eigen organisatie, die ten laste van het Participatiebudget kunnen worden
gebracht. Dit is echter afhankelijk van de ruimte binnen het Participatiebudget c.q. de middelen, die de
gemeenten ter beschikking stellen”. Tot slot geeft het DB aan dat in de begroting de technische en andere
wijzigingen in de programma’s nog niet zijn meegenomen, eveneens vanwege de termijnen. Deze
wijzigingen en het verzoek om extra budget voor de uitvoering lopen mee in het traject van de Lentenota
2012.
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Jaarrekening 2011
In verband met een procedurele fout in de afhandeling van budgetten, die gemeld is in de tekst van het
raadsvoorstel jaarrekening 2011 gemeente Aalsmeer, zult u nog een voorstel ontvangen over veiligstellen
van budget in het kader van de Wet Inburgering over de periode 2007-2009.
Er zijn verder geen opmerkingen naar aanleiding van/ over de jaarrekening 2011 van de G2, het
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn.
De prestaties 2011 en beleid/ activiteiten 2012
Voor de inhoudelijke verslaglegging over de activiteiten van de G2 verwijzen wij u naar het beleidsverslag
2011 over de Wmo- voorzieningen en het cliënttevredenheidsonderzoek, die u al ter kennisname zijn
verstrekt. Daarnaast is het beleidsplan Werk en Inkomen 2012 voor het beleid en de activiteiten van de G2
in het lopende jaar onlangs aan u ter kennisname verstrekt. Het beleidsverslag Werk en Inkomen 2011 volgt
zodra het gereed is.
Wat heeft dit voor consequenties?
De gemeente is verplicht de cijfers uit de begroting van het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn te
verwerken in de gemeente begroting nadat deze vastgesteld is in het Algemeen bestuur van de regeling.
Wat is het vervolg?
Het Algemeen bestuur van de regeling, bestaande uit de leden van de colleges van B en W van de
gemeenten Aalsmeer en Uithoorn, moet de programmabegroting vaststellen en vóór 1 juli 2012 toezenden
aan Gedeputeerde Staten van Noord - Holland.
Wat zijn de alternatieven?
Er zijn geen alternatieven.
Wat zijn de duurzaamheidsaspecten
Er zijn geen duurzaamheidsaspecten.
Bijlagen:
1. Programmabegroting 2013 inclusief meerjarenperspectief 2014 – 2016 van de G2,
Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn
2. Jaarrekening 2011 van de G2, Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn.
Achterliggende documenten:
3. Conceptreactie (2012/7997) aan het Samenwerkingsverband
4. Beleidsplan Werk en Inkomen 2012
5. Beleidsverslag Wmo voorzieningen 2011 en cliënttevredenheidsonderzoek
6. Beleidsverslag Werk en Inkomen 2011
Aalsmeer, 29 mei 2012
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AALSMEER,
de secretaris,
de burgemeester,
D.J. van Huizen

1-6-2012, 10:40

drs. P.J.M. Litjens

