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Verzonden

Geacht bestuur,
U heeft ons verzocht om de ontwerpbegroting 2013 met meerjarenperspectief 2014-2016 van de G2,
het samenwerkingsverband van Aalsmeer en Uithoorn, voor het geven van een zienswijze voor te
leggen aan de gemeenteraad. Tevens heeft u gevraagd de jaarrekening 2011 ter kennisname voor
te leggen aan de gemeenteraad.
In de vergadering van 21 juni heeft de raad de jaarrekening ter kennis genomen en de
ontwerpbegroting 2013 met meerjarenperspectief 2014-2016 behandeld. Naar aanleiding van de
behandeling is de volgende zienswijze door de raad vastgesteld:
“Voor uitgaven in de programmabudgetten, die niet vermeld staan in de begroting 2013 met
meerjarenperspectief 2014-2016, wordt geen toestemming gegeven. Bij behandeling van de
Lentenota 2012 zal het extra benodigd budget aan de orde komen”.
Ten aanzien van de jaarrekening 2011 wijzen wij u op de volgende tekst in het raadsvoorstel
jaarrekening 2011 Aalsmeer:
De afwikkeling van de prestaties in het kader van de Wet Inburgering over de periode
2007-2009 heeft effect op de balanspositie, de post overlopende passiva is € 127.000 te hoog. Deze
fout heeft betrekking op zowel het getrouwheids- als het rechtmatigheidsoordeel.
De fouten bevinden zich binnen de 1% grens voor het verstrekken van een positief oordeel.
Voor de verdere afwikkeling van de gemaakte omissie rond dit programmabudget van de G2 vragen
wij u ons een voorstel voor te leggen.
Wij zullen u op de hoogte houden van de resultaten van de behandeling van uw verzoek tot
ophoging van het participatiebudget bij de Lentenota 2012. De raad zal in de vergadering van 12 juli
een besluit nemen over dit verzoek.
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