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Zienswijze jaarrekening RUD 2017
C.1, Rvs Zienswijzen uitbrengen over begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017 (DOC-18068094)
R. Manshanden (GroenLinks), S. Zeilemaker (PWF), A. van der Geest (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 juni 2018;
Gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente Medemblik 2016;
Gelezen hebbende het raadsvoorstel m.b.t. “Zienswijzen uitbrengen over begrotingen 2019 en jaarrekeningen 2017”
en de integrale zienswijze van de Noordkop gemeenten m.b.t. het bovenstaande (zie bijlage).
Constaterende dat:
 de jaarstukken van de RUD een positief saldo van € 1.233.364,- laten zien en er qua uitvoering onvoldoende
beoordeeld kan worden of alle doelstellingen gehaald zijn en daardoor de vraag rijst of het resultaat het
gevolg is van minder dan geplande uitgevoerde werkzaamheden;
 er onder het Kopje “Samenvatting (behaalde) doelstellingen Medemblik” niets staat ingevuld.
 de resultaat bestemming nog niet bekend is en pas in het AB van juli behandeld wordt
Overwegende dat:
 er in de raad van 2 april 2015 een motie is aangenomen, waarin het college o.a. tot het volgende werd
opgeroepen (zie ook de bijlage):
“- de besturen van de GR’s te verzoeken bij hun jaarstukken/begrotingen (bij voorkeur smart geformuleerd) te
vermelden welke van de maatschappelijke en/of financiële doelstellingen op het niveau van de gemeente wel
of niet zijn gerealiseerd, welke middelen daarvoor zijn ingezet en waarom bepaalde doelstellingen niet zijn
behaald”.
 het van groot belang is dat de raad haar controlerende taken voldoende kan uitvoeren
Besluit het raadsvoorstel als volgt te amenderen:
Pt. 1 als volgt aan te vullen:
“met dien verstande dat aan de RUD zienswijze jaarrekening 2017 onder het kopje “Voorstel zienswijze raad” een
derde punt wordt toegevoegd te weten:
3. de RUD op te dragen een kwaliteitsslag te maken in de programmaverantwoording omdat:
a.
de voorliggende programmaverantwoording zich wederom beperkt tot enkele hoofdlijnen waarbij er
geen informatie is die te herleiden is naar de individuele deelnemer.
b.
de inzage in de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen sterk te wensen overlaat. Het Algemeen
Bestuur kan hierdoor in de ogen van de raad niet optimaal haar controlerende taak uitvoeren.”.
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