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Geachte collega,
Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering 23 oktober 2019, als sluitstuk van de evaluatie
van het proces kadernota onder meer het volgende besloten:
Voor het afwijkende begrotingsjaar 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024 vormt het
koersdocument over de rol en positie van WSD op basis van de prototypes de kadernota.
Vóór 1 april 2020 wordt dan een kadernota/begroting 2021 e.v. aangeboden aan de gemeenten.
In lijn met dit besluit worden voor 1 april 2020 ambtelijk de financiële stukken namens Dagelijks
bestuur WSD aan de gemeenten verzonden.
Let op: In verband met de Coronacrisis geldt een afwijkende procedure.
Voor de financiële impact verwijzen we naar de notitie Weerstandsvermogen.
Aangezien elke gemeente eigen procedures volgt om tot tijdige behandeling van de financiële
stukken te komen, sturen wij deze stukken digitaal naar de beleidsmedewerkers van de
gemeenten. Op grond van reacties in afgelopen jaren sturen we de financiële stukken voortaan
enkel digitaal toe. Op verzoek kunnen ook hardcopy exemplaren worden toegestuurd.
De beleidsmedewerker bepaalt vervolgens hoe de stukken binnen de eigen gemeente behandeld
worden. Dat kan zijn alleen in het college, of in college en gemeenteraad. Ook de wijze van
behandelen kan verschillen: ter informatie of ter bespreking.
Daarom treft u ook twee aanbiedingsbrieven aan in het pakket: één aan het college en één aan de
raad. Als in uw gemeente alleen bespreking in het college plaatsvindt, dan hoeft u de brief aan de
raad als niet verzonden te beschouwen.
Op basis van de artikelen 40.3 en 43.3 van de gemeenschappelijke regeling kunnen raden hun
zienswijze geven op de begroting en jaarrekening. Indien van deze mogelijkheid gebruik gemaakt
wordt, dan kan dat tot 11 juni a.s.
Het Algemeen bestuur heeft op 16 maart 2011 besloten om de adviesfunctie van de Financiële
commissie uit praktisch oogpunt voortaan voor te behouden aan het Dagelijks bestuur.
Voor een adequate ondersteuning van de leden van het dagelijks bestuur door de inhoudelijk
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betrokken ambtelijke medewerkers wordt normaal gesproken een informatieve bijeenkomst
georganiseerd waarbij ook de accountant van WSD aanwezig is.
Onder huidige omstandigheden is een gezamenlijke bijeenkomst helaas uitgesloten. Om de
ambtelijke medewerkers toch maximaal te ondersteunen hanteren we de volgende werkwijze:
1. Zeer spoedig na 1 april levert WSD een oplegnotitie aan waarin voor de aangeleverde
financiële stukken de relevante attentiepunten in beeld worden gebracht.
2. Indien wenselijk beantwoorden we via telefoon, mail of ander medium vragen van individuele
gemeenten.
3. De aanvullende vragen en antwoorden worden vervolgens ook aan alle andere ambtelijke
medewerkers doorgegeven.
Wij vertrouwen erop dat met deze werkwijze het proces rondom de financiële stukken in deze
bijzondere tijd toch op gang kan komen.
Met vriendelijk

roet,

Ir. 3. SiWs
Secrtr besttrur WSD-Groep
Bi
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Geacht College,
Overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 40 en 43 van de Gemeenschappelijke Regeling WSD
bied ik u namens het Dagelijks bestuur de volgende stukken aan:
1. Jaarverslag WSD 2019
2. Accountantsverslag BDO Accountants
3. Voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2019
4. Begroting WSD 2021 met Financiële Meerjarenraming WSD 2022-2024
5. Notitie Weerstandvermogen WSD 2020
6. Verslag over de rechtmatigheid 2019
Let op: In verband met de Coronacrisis geldt een afwijkende procedure.
Voor de financiële impact verwijzen we naar de notitie Weerstandsvermogen.
Deze stukken worden op 8 juli a.s. behandeld in de vergadering van ons Algemeen bestuur.
Op basis van de artikelen 40.3 en 43.3 van de gemeenschappelijke regeling bestaat de
mogelijkheid voor de raden om hun zienswijze te geven op de begroting en jaarrekening. Indien
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dan kan dat tot 3 juni a.s.
Het Algemeen bestuur heeft op 16 maart 2011 besloten om de adviesfunctie van de Financiële
commissie uit praktisch oogpunt voortaan voor te behouden aan het Dagelijks bestuur.
Het Dagelijks bestuur bespreekt op 19 juni a.s. de bovengenoemde documenten inhoudelijk en
adviseert het Algemeen bestuur ter zake.
Voor een adequate ondersteuning van de leden van het dagelijks bestuur door de inhoudelijk
betrokken ambtelijke medewerkers wordt normaal gesproken een informatieve bijeenkomst
georganiseerd waarbij ook de accountant van WSD aanwezig is.
Onder de huidige omstandigheden is een gezamenlijke bijeenkomst helaas uitgesloten. Om de
ambtelijke medewerkers toch maximaal te ondersteunen hanteren we de volgende werkwijze:
1.

WSD levert ambtelijk een oplegnotitie aan waarin voor de aangeleverde financiële stukken
de relevante attentiepunten in beeld worden gebracht.

2.

Indien wenselijk beantwoorden we via telefoon, mail of ander medium vragen van individuele
gemeenten.
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3.

De aanvullende vragen en antwoorden worden vervolgens ook aan alle andere ambtelijke
medewerkers doorgegeven.

Wij vertrouwen erop dat met deze werkwijze het proces rondom de financiële stukken in deze
bijzondere tijd toch op gang kan komen.

Met vriendelijke gro

Ir. 3. Si
Secretris Istuur WSD-Groep
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Geachte Raad,
Overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 40 en 43 van de Gemeenschappelijke Regeling WSD
bied ik u namens het Dagelijks bestuur de volgende stukken aan:
1. Jaarverslag WSD 2019
2. Accountantsverslag BDO Accountants
3. Voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat 2019
4. Begroting WSD 2021 met Financiële Meerjarenraming WSD 2022-2024
5. Notitie Weerstandvermogen WSD 2020
6. Verslag over de rechtmatigheid 2019
Let op: In verband met de Coronacrisis geldt een afwijkende procedure.
Voor de financiële impact verwijzen we naar de notitie Weerstandsvermogen.
Deze stukken worden op 8 juli a.s. behandeld in de vergadering van ons Algemeen bestuur.
Op basis van de artikelen 40.3 en 43.3 van de gemeenschappelijke regeling bestaat de
mogelijkheid voor de raden om hun zienswijze te geven op de begroting en jaarrekening. Indien
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, dan kan dat tot 3 juni a.s.
Het Algemeen bestuur heeft op 16 maart 2011 besloten om de adviesfunctie van de Financiële
commissie uit praktisch oogpunt voortaan voor te behouden aan het Dagelijks bestuur.
Het Dagelijks bestuur bespreekt op 19 juni a.s. de bovengenoemde documenten inhoudelijk en
adviseert het Algemeen bestuur ter zake.
Voor een adequate ondersteuning van de leden van het dagelijks bestuur door de inhoudelijk
betrokken ambtelijke medewerkers wordt normaal gesproken een informatieve bijeenkomst
georganiseerd waarbij ook de accountant van WSD aanwezig is.
Onder de huidige omstandigheden is een gezamenlijke bijeenkomst helaas uitgesloten. Om de
ambtelijke medewerkers toch maximaal te ondersteunen hanteren we de volgende werkwijze:
1.

WSD levert ambtelijk een oplegnotitie aan waarin voor de aangeleverde financiële stukken
de relevante attentiepunten in beeld worden gebracht.

2.

Indien wenselijk beantwoorden we via telefoon, mail of ander medium vragen van individuele
gemeenten.
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3.

De aanvullende vragen en antwoorden worden vervolgens ook aan alle andere ambtelijke
medewerkers doorgegeven.

Wij vertrouwen erop dat met deze werkwijze het proces rondom de financiële stukken in deze
bijzondere tijd toch op gang kan komen.

Met vriendelijke groe

Ir. J. Sim
Secretafs btuur WSD-Groep
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