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Jaarrekening 2015 en begroting 2017 Groengebied Amstelland
Conceptbesluit



Kennis te nemen van de jaarrekening 2015, de begrotingswijziging 2016 en de
begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland en
de raad voor stellen geen zienswijze in te dienen.
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Samenvatting
Het Groengebied Amstelland heeft conform de wet Gemeenschappelijke Regeling de
financiële stukken aangeboden. Deze zijn beleidsarm en hebben geen financiële gevolgen voor de gemeente. Conform de afspraken met de raad kunnen deze dan ook
ter kennisname worden aangeboden.

Wat is de voorgeschiedenis?
Het Groengebied is een gemeenschappelijke regeling waar wij vele jaren deel van uit
maken.

Wat is er aan de hand?
De regeling heeft een jaarrekening aangeboden met een positief resultaat. Dit betreft
vooral zaken die zijn doorgeschoven naar 2016. Voor de gemeente dus een budgetneutraal gevolg.
Voor 2016 wordt de bijdrage geïndexeerd naar inwonersaantal. Gevolg hiervan is dat
de gemeente Ouder-Amstel € 5.484 minder hoeft bij te dragen.
Voor 2017 heeft het bestuur besloten geen verhoging van de begroting voor te stellen.
De bijdrage voor Ouder-Amstel blijft dus ongewijzigd t.o.v. 2016 (zie boven) en wordt
€ 66.488.
Overigens staan er in jaarrekening, begrotingswijziging of begroting geen zaken die
een reactie van het gemeentebestuur vragen.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De raad is in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Gezien het feit dat de
begroting lager wordt en er geen bijzonder beleidsvoornemens in de begroting staan
of acties in de jaarrekening die om een reactie vragen, wordt voorgesteld hiervan af te
zien.

Wat is het vervolg?
Uw besluit zal te kennisname worden gebracht van de gemeenteraad en het Groengebied.
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