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Korte inhoud :

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WO DEAL
heeft de jaarstukken over 2015 toegestuurd. De jaarstukken
worden, met het verzoek om een reactie, aan de raad voorgelegd.

Uithuizen, 26 mei 2016.

AAN DE RAAD.

Inleiding
Op grond van artikel 34 b van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen
moet een GR jaarlijks de jaarstukken om een reactie voorleggen aan de raden
van de deelnemende gemeenten. De jaarstukken worden ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
Werkorganisatie.
Jaarverslag
Het jaarverslag over 2015 geeft een goed inzicht in de gerealiseerde productie
over dat jaar. Een paar in het oog springende zaken willen wij graag noemen:

De werkzaamheden op gebied van het gaswinningdossier nemen in snel
tempo toe.

Er valt een stijging waar te nemen in het aantal aanvragen om vergunning
en het aantal sloopmeldingen.

De doorlooptijd van vergunningen is wel iets langer geworden maar blijft
binnen de wettelijke termijn. De vergunningen blijken juridisch van voldoende kwaliteit.

Er is geen sprake van Rechtswege Verleende Vergunningen.

Door betere registratie van bevingsgerelateerde controles is het totaal
aantal controles hoger dan verwacht.

Het aantal klachten is gedaald.
Verder wordt een overzicht gegeven van de veranderingen op het vakgebied en
wordt ingezoomd op de uitgevoerde werkzaamheden per gemeente.
In het hoofdstuk Drank&Horeca wordt aangegeven dat veel inrichtingen niet
aan de wettelijke eisen voldoen en dat het toezicht hierop zal moeten worden
afgestemd. Ook wordt aangegeven dat onderzocht zal worden hoe preventie
en handhaving nog beter ingezet kunnen worden om het naleefgedrag te verbeteren. In de uitvoering is hier echter nog geen rekening mee gehouden en op
dit moment kan nog niet worden ingeschat of er ruimte zal zijn voor het uitvoeren van extra werkzaamheden binnen de huidige opdracht. Daarom stellen wij
voor om in de DVO voor 2017 voor dit onderdeel tijd te reserveren. Dit is verwerkt in het raadsvoorstel over de begroting 2017 van de WO DEAL.
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Jaarrekening
Op financieel gebied is een positief resultaat geboekt van € 540.000 waarvan
€ 434.000 is gerealiseerd door een uitkering van NAM. Het bedrijfsresultaat
uit de normale bedrijfsvoering bedraagt derhalve € 106.000. Het resultaat
wordt verder beïnvloed door een bedrag van € 439.000. De WerkOrganisatie
heeft dit in de rekening verwerkt als extra toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren. Dit is gedaan omdat men niet zeker is dat dit bedrag zal worden uitbetaald.
Door het bestuur wordt voorgesteld om dit resultaat als volgt te bestemmen:
€ 106.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
€ 434.000 te gebruiken als bestemmingsreserve voor onvoorziene uitgaven in
het bevingdossier.
Bekend is dat er op gebied van de financiering van aardbevingsgerelateerde
werkzaamheden veranderingen gaande zijn. Werden de werkzaamheden tot
enige tijd geleden nog verrekend op basis van urendeclaraties, nu is de tendens
om de financiering op grond van een lump sum regeling uit te voeren. Er moet
vanuit gegaan worden dat de lump sum financiering niet kostendekkend zal
zijn. In dat licht bezien is het voorstelbaar om voor dit doel een reserve te
creëren.
Aan de andere kant zijn wij als gemeente ook eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit schept verplichtingen maar ook verwachtingen en in die rol
is het goed verdedigbaar om (een deel van) het positieve resultaat terug te zien
vloeien in de kas van de gemeente. Wij zijn van mening dat een eventueel nog
te ontvangen bijdrage van de NAM ad € 439.000 hiervoor in aanmerking zou
moeten komen.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:

kennis te nemen van de jaarstukken en uw gevoelen hierover kenbaar te
maken aan het Algemeen Bestuur van de WO DEAL.

het bestuur te berichten dat ingestemd kan worden met het toevoegen
van €106.000 aan de algemene reserve;

het bestuur in overweging te geven om:
o
€ 434.000 specifiek te bestemmen als reserve voor de inzet op het
gaswinningsdossier voor zover dit niet via andere wegen gefinancierd
kan worden.
o
de eventueel nog te ontvangen bijdrage van de NAM ad € 439.000
naar rato te verdelen onder de deelnemende gemeenten.
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