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1. Samenvatting
De raad wordt in de gelegenheid gesteld zienswijze te geven op de concepten van de
jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap
Groningen Seaports
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept jaarrekening 2018 en van de
ontwerp begroting 2020 van de GR Havenschap Groningen Seaports en geen zienswijze in
te dienen.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de tekst van de
gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports wordt de raad in de
gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven op zowel de door een registeraccountant
gecontroleerde jaarrekening over 2018 als de ontwerpbegroting over 2020. Deze zienswijze
wordt gericht aan het Algemeen bestuur van de GR, dat uiteindelijk de jaarstukken 2018 en
de begroting 2020 heeft vast te stellen.
3.2 Concept jaarverslag en jaarrekening 2018
Het resultaat van de GR over het boekjaar 2018 is € 0, dat is conform de begroting en is
gelijk aan het boekjaar 2017. In de jaarrekening wordt het verschil tussen realisatie en
raming toegelicht. Daarnaast is dit resultaat het gevolg van de instemming van de directie
en RvC van GSP NV om de kosten met betrekking tot accountant, secretariaat, rente
deelnemers en rente overige ten laste van GSP NV te brengen. Deze doorbelasting is voor
de inzichtelijkheid in de jaarrekening afgesplitst van de dienstenvergoeding.
3.3 Concept programmabegroting 2020
Het geprognosticeerde resultaat in de programmabegroting 2020 is langjarig gezet op € 0.
Dit hangt samen met de ook in de jaarrekening 2017 en 2018 en de begroting 2019 terug te
vinden doorbelasting van kosten aan de NV.
Qua opzet is de begroting 2020 in lijn met de voorschriften voor het opstellen van de
jaarrekening.
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Programmaverantwoording en Jaarstukken 2018 GR Havenschap GSP
Brief GR aan gem Het Hogeland inz jaarrekening 2018
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Brief aan gem Het Hogeland inz begroting 2020
Bijlage Accountantsverslag GR Havenschap Groningen Seaports
Raadsbesluit

Achterliggende documenten:
n.v.t.
Winsum, 9 mei 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Burgemeester,

Gemeentesecretaris,

Henk Jan Bolding

Paul van Vilsteren

Pagina 2/2

