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Onderwerp

Zienswijze bestemming jaarresultaat 2017 SSC DeSom

Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Frank Streng

Afdelingshoofd(en)

Niels Ooijevaar

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 1 mei 2018;
gelet op het advies van de Commissie Bestuur en Middelen;
overwegende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zienswijzen op financiële rapportages van
de gemeenschappelijke regelingen uit te brengen;

besluit
Een positieve zienswijze te geven op het voorstel bestemming jaarresultaat 2017 SSC DeSom

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 7 juni 2018 .

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Zienswijze voorstel bestemming jaarresultaat 2017 DeSom

Aanleiding
De jaarstukken 2017 van SSC DeSom laten een positief resultaat zien van €140.000.
SSC DeSom stelt de volgende bestemming voor met betrekking tot het behaalde resultaat (zie ook
bijlage Bestemming Jaarresultaat 2017):




Bestemmingsreserve Kapitaallasten Migratie en Implementatie €7.000
Storting in Algemene reserve €8.000
Storting in bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie €125.000

In artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom staat dat, als de jaarrekening sluit
met een batig saldo, het algemeen bestuur besluit dit saldo geheel of ten dele te bestemmen voor
de algemene reserve of een bestemmingsreserve voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan
2,5% van de totale begroting. Omdat de voorgestelde bestemming van het resultaat afwijkt van
hetgeen in dit artikel is vastgelegd, dient de voorgestelde bestemming van het behaalde resultaat
2017, door het college te worden besloten en voor zienswijze te worden aangeboden aan de raad.

Voorstel
1. Een positieve zienswijze af te geven over het voorstel bestemming jaarresultaat 2017 SSC
DeSom

Beoogd resultaat
1.




SSC DeSom stelt de volgende bestemming voor met betrekking tot het behaalde resultaat:
Bestemmingsreserve Kapitaallasten Migratie en Implementatie €7.000
Storting in Algemene reserve €8.000
Storting in bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie €125.000

Argumenten
1.1. Bestemmingsreserve Kapitaallasten Migratie en Implementatie:
Investeringen in Migratie en Implementatie moeten worden geactiveerd en in vijf jaar worden
afgeschreven. In 2017 is €7.000 geïnvesteerd in Migratie en Implementatie.
1.2. Storting in de Algemene reserve:
Op basis van de regionale richtlijnen mag de Algemene Reserve van een West-Friese
Gemeenschappelijke Regeling maximaal 2,5% van het begrotingstotaal bedragen. Dat is €8.000
1.3 Storting in de bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie:
Bij de najaarsrapportage 2017 is een bestemmingsreserve Harmonisatie en Innovatie ingesteld.
Aanwending van deze bestemmingsreserve moet voldoen aan de voorwaarde dat iedere
deelnemer en afnemer van DeSom moet kunnen profiteren van deze besteding. Hieruit
gefinancierde projecten hebben betrekking op tenminste:
- ontwikkeling cloudbeleid en cloudarchitectuur
- definitie en ontwikkeling datacenterconcept
- definitie en ontwikkeling werkplekconcept
- initiatie en definitiefase regionale harmonisatieprojecten
- technologische innovatieve ‘proof of concepts’
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Kanttekeningen
n.v.t.

Financiën
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Na positieve zienswijze van de raad wordt dit voorstel aangeboden ter besluitvorming aan het
algemeen bestuur van SSC DeSom,

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
1. Bestemming Jaarresultaat 2017 SSC DeSom.pdf

Documentnummer: 18-066733

3 van 3

