RAADSVERGADERING d.d. 22 februari 2018
Zaaknummer

Z-17-013288

Voorstelnummer

DOC-18-045860

Onderwerp

Kadernota 2019 Recreatieschap Westfriesland (RSW)

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Harry Nederpelt

Afdelingshoofd(en)

M. Postma

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 23 januari 2018;
gelet op de bepalingen in de Gemeentewet en de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling
Ondersteuning Bestuurlijke samenwerking;
overwegende dat de kadernota 2019 van het Recreatieschap Westfriesland (RSW) geen vragen
oproept;

besluit
1. Over de kadernota 2019 een positieve zienswijze uit te brengen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 22 februari 2018.

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Kadernota 2019 Recreatieschap Westfriesland (RSW).

Aanleiding
Het Recreatieschap Westfriesland (RSW) stuurde u op 18-12-2017 haar kadernota 2019 toe.
Zij verzocht u eventuele zienswijzen uiterlijk voor 28-02-2018 aan haar door te geven.

Voorstel
1. Over de kadernota 2019 een positieve zienswijze uit te brengen.

Beoogd resultaat
Een begroting in 2019 die voldoet aan opgestelde uitgangspunten van gemeenschappelijke
regelingen. Deze uitgangspunten zijn door de regio Westfriesland opgesteld en geaccepteerd.

Argumenten
1.1 De kadernota toont aan dat het RSW financieel en beleidsmatig haar zaken onder controle
heeft.
1.2 Meerjarig perspectief is structureel positief.
1.3 Bijdrage wordt naar verwachting niet verhoogd op de nog af te spreken loon- prijsindexatie na.
1.4 Weerstandsvermogen is en blijft in orde.

Kanttekeningen
1.1 De salariëring van het personeel van de RSW valt binnen de norm topinkomens.
Bij het RSW is de vraag binnenkomen of de salariëring binnen de norm topinkomens viel.
Zij stuurt ter informatie aan alle raden de beantwoording hierover toe. Ook heeft zij besloten deze
informatie op te nemen in de begroting en de jaarstukken.
De norm topinkomens staat bekend onder ‘WNT’. Dit staat voor Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Financiën
Deze kadernota heeft geen financiële gevolgen.

Uitvoering/evaluatie
De kadernota vorm de kaders voor de begroting 2019. Op het moment dat de begroting van 2019
klaar is, vraagt het RSW u opnieuw hierover uw eventuele zienswijzen in te dienen.

Communicatie
Het besluit van uw raad delen we mee aan het RSW.

Bijlagen
DOC-18-045858 Kadernota 2019
DOC-18-045856 WNT inhuur ter informatie
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Commissie

Behandeld in de commissie Bestuur en Middelen d.d. 15 februari 2018.
Behandeld in de raadsbrede commissie d.d. 22 februari 2018.
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