
Gemeente Woerden 

RAADSVOORSTEL 11R.00067 j ^ 
gemeente 

WOERDEN 

Datum: 10 mei 2011 

Agendapunt: 

Indiener: - college van burgemeester en wethouders 
Aandachtsveld portefeuillehouder: - wethouder Schreurs 

Contactpersoon: Ton Chaudron 
Tel.nr.: 428339 E-mailadres: chaudron.t@woerden.nl 

Onderwerp: jaarstukken Welstand en Monumenten Midden Nederland: 
- jaarrekening en f inancieel jaarverslag 2010 
-begroting 2012 
-meerjarenraming 2012-2015 

De raad besluit: 

1. in te stemmen met de jaarrekening en financieel jaarverslag 2010; 
2. niet in te stemmen met toevoeging van het nog te bestemmen saldo 2010 aan het Egalisatiefonds; 
3. niet in te stemmen met de begroting 2012 en de bijbehorende meerjarenraming. 

Inleiding: 

Jaarlijks ontvangen wij het verzoek van het dagelijks bestuur van Welstand en Monumenten Midden 
Nederland om het gevoelen van uw raad kenbaar te maken omtrent de jaarstukken. Het dagelijks 
bestuur vraagt een reactie voor 15 juni 2011. Wij hebben hen reeds op de hoogte gebracht van het feit 
dat uw raad niet eerder dan 23 juni 2011 deze jaarstukken kan behandelen. 

Bevoegdheid: 

Op grond van artikel 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling kan de raad zijn gevoelen omtrent 
de voorgelegde stukken kenbaar maken. 

Beoogd effect: N.V.T. 

Argumenten: 

Ad. 1 
De jaarrekening en het financieel jaarverslag geven een getrouw en correct beeld van de 
financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling. 
Er is een positieve accountantsverklaring van Ernst en Young bij de stukken overgelegd. Ook hebben 
wij de stukken laten beoordelen door onze interne financiële consulent. 
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Naast de formele reactie dat er geen opmerkingen omtrent de jaarrekening zijn, kan wel een vraag 
gesteld worden omtrent de post "voorziening WW-gelden". Deze bedraagt in 2010 € 90.000,-. In 2010 
heeft hierop geen mutatie plaatsgevonden en de vraag kan dan ook worden gesteld wat het nut en de 
noodzaak is voor de voorziening. 

Ad. 2 
Het toevoegen van het positieve saldo van 2010 aan het Egalisatiefonds is in strijd met het 
beleid van de gemeente Woerden. 
Het beleid van onze gemeente is erop gericht dat voordelige saldi van gemeenschappelijke regeling 
moeten terugvloeien naar de deelnemende gemeenten en daarmee indirect ten goede kunnen komen 
van de Woerdense burgers. 

Ad. 3 
In lijn met uw besluit in 2010 aangaande de jaarstukken wordt voorgesteld om, gezien het 
voornemen om uit de gemeenschappelijke regeling te treden, niet ingestemd met de begroting 
2012 en de meerjarenraming 2012-2015. 
In uw openbare vergadering van 27 mei 2010 heeft u besloten niet in te stemmen met de begroting 
2011 en bijbehorende meerjarenraming. Achterliggende reden hiervoor is dat in het coalitieakkoord 
2010-2014 is opgenomen dat afscheid genomen gaat worden van de welstandsnota en de advisering 
door de welstandscommissie. Dit voorjaar is daartoe door een ambtelijke werkgroep een overzicht 
opgesteld van de diverse consequenties van de verschillende mogelijkheden. Hierover zal 
afzonderlijke besluitvorming plaatsvinden via de bezuinigingsvoorstellen in het kader van de 
voorjaarsnota 2012. 

Kanttekeningen: 

Zoals vorig jaar reeds aangegeven bepaalt de Gemeenschappelijke regeling in geval van uittreding 
van één van de deelnemers dat een uittreedbijdrage wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. 
Die bijdrage wordt in een bestemmingsreserve gestort om de organisatie staat te stellen om 
gedurende een tijdvak van vijfjaar de bedrijfsvoering aan te passen. 

Financiën: N.V.T. 

Uitvoering: N.V.T. 

Communicatie: 

Namens het college wordt het dagelijks bestuur van Welstand en Monumenten Midden Nederland op 
de hoogte gebracht van uw besluit. 

Samenhang met eerdere beslui tvorming: 

Zoals hierboven onder ad. 3 al aangegeven ligt ons voorstel om niet in te stemmen met de begroting 
in lijn met uw eerdere besluit van 27 mei 2010. 
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Blad 3 

Bij lagen: 

1. Jaarrekening en financieel jaarverslag 2010 
2. Begroting 2012 en Meerjarenraming 2012-2015 

De indiener: - Burgemeester en wethouders van Woerden 
de secretaris de loco-burgemee£Eer 

W. Wierifrffa M.J. Schreurs 

@tekst-chaudron 


