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Samenvatting
Onlangs zijn door het bestuur van het AM de jaarrekening 2018 en de concept begroting
2020 aangeboden voor een zienswijze. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen
hun zienswijze op de jaarrekening kenbaar maken en vóór 15 juni hun zienswijze op de
begroting.
De jaarrekening en begroting geven geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen.

Wat is de juridische grondslag?
In december 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de indeling van de
verbonden partijen waarbij voor elke verbonden partij een sturingsregime is vastgesteld.
Het AM is ingedeeld in risicoprofiel 1 (laag). Dit betekent dat de instemming op de
ontwerp-begroting als hamerstuk wordt geagendeerd in de gemeenteraad en dat de
ontwerp jaarstukken te kennisneming worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Voorgesteld wordt hier uitvoering aan te geven door middel van dit voorstel.

Wat is de voorgeschiedenis?
Sinds 1984 wordt vanuit een Gemeenschappelijke Regeling samengewerkt binnen het
AM. Ouder-Amstel is hierbij een van de deelnemers. Partners zijn de gemeenten Diemen,
Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer, de Ronde Venen en Uithoorn.

Waarom dit raadsvoorstel?
Onlangs zijn door het bestuur van het AM de jaarrekening 2018 en de concept begroting
2020 aangeboden voor een zienswijze.

Wat gaan we doen?
Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de
concept-jaarrekening 2018 en de concept-begroting 2020 van het AmstellandMeerlanden Overleg.

Wat is het maatschappelijke effect?
n.v.t.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Concept-jaarrekening 2018
Kosten
Het jaar 2018 laat een negatief resultaat zien van ruim € 115.000. De reden voor dit
resultaat is dat de personeelskosten voor de regiosecretarissen over 2017 ten onrechte
niet ten laste zijn gebracht van 2017 en daarom in 2018 ten laste zijn gebracht. In 2017
was er een overschot van niet geboekte loonkosten. Dit overschot is toen gestort in de
egalisatiereserve. Voor 2018 is dit overschot weer onttrokken uit de egalisatiereserve. In

de jaarrekening is ook een post overige kosten genoemd, deze heeft betrekking op
diverse bijeenkomsten en het bouwen van een nieuwe website.
Naast een financiële verantwoording van de GR AM zijn ook de inhoudelijke resultaten
van de twee Amstelland-Meerlanden agenda’s over 2018 bijgevoegd, te weten de
Economische Agenda AM en het Actieprogramma Wonen AM. De financiële
verantwoording van beide agenda’s loopt separaat, en dus niet via deze GR.
Baten
De bijdrage voor de gemeenten exclusief De Ronde Venen zijn € 0,73 per inwoner. De
bijdrage voor de gemeente De Ronde Venen is vastgesteld op € 0,10 per inwoner.
Concept-begroting 2020
De bijdrage stijgt licht door een stijging van het aantal inwoners. De tussentijdse
leerevaluatie naar de werkwijze van de AM ondersteuning van afgelopen jaar gaf geen
aanleiding om zaken te wijzigen.
Deze stukken geven geen aanleiding voor een Ouder-Amstelse zienswijze.

Wat hebben we hiervoor nodig?
De genoemde bijdrage van Ouder-Amstel aan AM in 2018 is € 9.800 en is conform in
onze financiële administratie verwerkt. De bijdragen voor 2019 ad € 9.800 en 2020 ad
€9.852 zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. De bijdrage stijgt licht door een
stijging van het aantal inwoners.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
College, gemeenteraad, dagelijks bestuur AM-overleg.

Wat is het vervolg?
Het dagelijks bestuur van het AM overleg wordt in kennis gesteld van de besluitvorming.

Hoe monitoren en evalueren we?
De raad is vertegenwoordigd in het raadsledenplatform en het college in de regiegroep
en de diverse portefeuillehouders overleggen.
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