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mw. G. Koopman
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1. Kennisnemen van de jaarrekening 2006 van de GR ICO il.
2. Uw zienswijze geven over de begroting 2008 ICO GR il.
3. Niet voldoen aan de vraag de bevoegdheid voor het vaststellen
van de begroting over te dragen aan het AB van de GR ICO il.

Bijlagen:
Raadsbesluit (bijgevoegd)
Begroting 2008 GR ICO il 2008 (ter inzage)

TOELICHTING
Inleiding
Binnengekomen zijn de jaarrekening 2006 en de begroting 2008 (incl. de meerjarenraming t/m 2012) van
de Gemeenschappelijke Regeling van het ICO in liquidatie, oftewel GR ICO il. In de aanbiedingsbrief
wordt tevens het verzoek weergegeven om een wijziging door te voeren in de gemeenschappelijke
regeling ICO.
In de stukken wordt gevraagd binnen 6 weken te reageren. De gemeente Assen is op de hoogte van
onze termijn besluitvorming.
Voorgestelde wijziging gemeenschappelijke regeling ICO
Het AB stelt aan uw raad voor de bevoegdheid voor het vaststellen van de begroting over te dragen aan
het AB van de GR ICO il. In haar vergadering van 11 oktober 2007 heeft het AB van de GR ICO il
ingestemd de bevoegdheid van het vaststellen van de begroting aan het AB over te dragen (artikel 5, lid 2
van de gemeenschappelijke regeling). Volgens artikel 5 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling zijn de
raden bevoegd wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling aan te brengen. Het AB stelt aan uw raad
voor de bevoegdheid voor de vaststelling van de begroting van de GR ICO il. aan het AB van de GR ICO
il. over te dragen en de raden uitsluitend te informeren. De argumenten hiervoor zijn:
1. Deze verandering brengt een aanzienlijke vermindering van administratieve en bestuurlijke lasten
met zich mee en levert tijdwinst op.
2. Het kader waarbinnen de begrotingen vastgesteld gaan worden is nauw omschreven
(splitsingsbesluit februari 2006). Grote veranderingen worden niet verwacht.
3. Inhoudelijk gezien stelt deze bevoegdheid daarom niet veel meer voor.

Overwegingen:
a.

Het AB van het ICO heeft altijd de bevoegdheid gehad de ontwerpbegroting voor het ICO vast te
stellen. Dit was geen bevoegdheid van de raad. De raad kan geen bevoegdheid overdragen die zij
niet heeft. Kort gezegd houdt de voorgestelde wijziging in dat de raad zich van commentaar op de
begroting onthoudt.
b. In de toelichting bij de voorgenomen wijziging wordt gerefereerd naar artikel 5 lid1 van de GR. Dit
artikel luidt als volgt:
1. De raad en het college van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten
kunnen ter behartiging van de belangen, als bedoeld in artikel 4, besluiten bevoegdheden over te
dragen aan onderscheidenlijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van
het samenwerkingsverband.
2. het samenwerkingsverband oefent de overgedragen bevoegdheden eerst uit voor zover het
algemeen bestuur daarmee instemt.
3. (…)
In dit artikel wordt verwezen naar artikel 4. In dit artikel gaat het om het overdragen van
bevoegdheden ter behartiging van de kunstzinnige vorming in de ruimste zin in de gemeente. Het
gaat in artikel 5 dus om het overdragen van bevoegdheden in het belang van de kunstzinnige
vorming en niet om het overdragen van bevoegdheden in het belang van de financiële
huishouding van de gemeente.
c. Wanneer ingegaan wordt op dit verzoek dan houdt dit in dat het AB de begroting opstelt, deze
voorziet van een zienswijze en tenslotte vaststelt.
Voorstel:

Op grond van bovenstaande argumenten wordt voorgesteld niet in te stemmen met de voorgestelde
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ICO.
Jaarrekening 2006
De jaarrekening 2006 wordt ter kennisname voorgelegd aan de raad. Bij de jaarrekening zijn geen
bijzonderheden te vermelden.
Gemeentelijke voorziening voor verplichtingen GR ICO il.
Reeds betaald
Nog te betalen op basis van nota reserves en voorzieningen
Resteert

€ 351.334,€ 250.819,€ 57.287,€ 43.228,-

Begroting 2008
In de begroting 2008 is tevens een meerjarenraming tot en met 2012 opgenomen. Uit deze raming komt
naar voren dat het totale budget dat de GR ICO il. vanaf 2005 t/m 2012 nodig heeft om aan haar
verplichtingen te voldoen € 1.062.824,- bedraagt. Er was een bedrag van € 1.381.085,- begroot. Dit houdt
in dat er verwacht wordt dat er een positief resultaat wordt behaald van € 318.261,-.
Reeds met de nota reserves en voorzieningen 2008 zijn de gevolgen van de GR ICO il reeds in beeld
gebracht. De voorziening is naar beneden bijgesteld en ten gunste gebracht aan de ARGI voor een
bedrag van € 57.287,- namelijk het aandeel van Tynaarlo in de € 318.261,-.
Overwegingen van ons college
Ons college kan zich vinden in de door het AB van de GR ICO il aangeleverde stukken. Op grond van
hetgeen in de toelichting is beschreven stelt ons college de raad voor:
kennis te nemen van de jaarrekening 2006 van de GR ICO il

-

kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2008 van de GR ICO il vast te stellen en de voorziening
vast stellen voor een bedrag van € 43.228,-.

Vervolgprocedure
Het dagelijks bestuur voegt de documenten waarin de zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoasl
deze aan het algemeen bestuur kan worden aangeboden.
Financiële consequenties
Jaarrekening 2006
Bij de jaarrekening zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Begroting 2008
In de begroting 2008 is tevens een meerjarenraming tot en met 2012 opgenomen. Uit deze raming komt
naar voren dat het totale budget dat de GR ICO il. vanaf 2005 t/m 2012 nodig heeft om aan haar
verplichtingen te voldoen € 1.062.824,- bedraagt. Er was een bedrag van € 1.381.085,- begroot. Dit houdt
in dat er verwacht wordt dat er een positief resultaat wordt behaald van € 318.261,-.
Reeds met de nota reserves en voorzieningen 2008 zijn de gevolgen van de GR ICO il reeds in beeld
gebracht. De voorziening is naar beneden bijgesteld en ten gunste gebracht aan de ARGI voor een
bedrag van € 57.287,-.
Gevraagd besluit
1.
2.
3.

Kennisnemen van de jaarrekening 2006 van de GR ICO il.
Uw zienswijze geven over de begroting 2008 ICO GR il.
Niet voldoen aan de vraag de bevoegdheid voor het vaststellen van de begroting over te dragen
aan het AB van de GR ICO il.
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