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Geachte heer Tom,,

Bij brief van 1 april 2010 stelt u ons in de gelegenheid ons gevoelen omtrent de jaarrekening 2010 te 
doen blijken. In de werksessie van de gemeenteraad van Stichtse Vecht dinsdag 17 mei jl. is 
uitvoerig gesproken over de door u overgelegde stukken. 

Naar aanleiding van deze vergadering hebben wij het volgende op te merken met betrekking tot de 
jaarrekening 2010.. 

Egalisatiefonds
In de jaarrekening wordt voorgesteld om het positieve resultaat à € 31.924 te storten in het 
Egalisatiefonds (Reserve egalisatie tarieven). Dit egalisatiefonds is in 2009 in het leven geroepen,  
met als doel om te voorkomen dat bij een negatief bedrijfsresultaat WMMN alsnog moet aankloppen 
bij gemeenten. Met het oog op de onzekerheden voor wat betreft de economische crisis en de 
ontwikkelingen m.b.t. WABO (en vooral de gevolgen hiervan) geven ze aan dat deze voorgenomen 
storting nodig is. 

Wij kunnen ons  (zij het eenmalig) vinden in dit voorstel, mede gezien de economische crisis. Maar 
de gemeente ziet graag op korte termijn een standpunt ontwikkeld worden over de inzet van dit 
fonds. Aspecten die aan de orde moeten komen zijn o.a.: hoe lang moet dit fonds in stand worden 
gehouden, wat is een aanvaardbaar maximum, hoe verhoudt dit zich tot de algemene reserve (AR) 
etc. 

In het verlengde hiervan wenst de gemeente Stichtse Vecht dat het algehele reserve- en 
voorzieningen positie nader tegen het licht wordt gehouden. Deze reservepositie is verder goed te 
noemen, maar het kan uiteindelijk niet de bedoeling zijn dat een gemeenschappelijke regeling (GR) 
te veel buffers gaat vormen. Zaken als ‘het herijken van de AR’ en  ‘mogelijke overschotten terug 
laten vloeien’ kunnen c.q. moeten collectief worden besproken. Zodat iedereen een helder beeld 
heeft van de (financiële) bedrijfsvoering, maar bovenal van de (on)mogelijkheden die er zijn.
Na besluitvorming van de jaarrekening 2010 moet de gemeenschappelijke regeling absoluut in staat 
zijn om, op eigen kracht, onverwachte tegenvallers op te vangen zonder dat dit ‘ten koste gaat’ van 
de gemeenten.  

Tot slot
De gemeente Stichtse Vecht beseft dat WMMN een wezenlijke andere positie heeft t.o.v. de overige 
GR’ en, doordat WMMN geen gemeentelijke bijdragen ontvangt van de deelnemende gemeenten.    
De gemeente Stichtse Vecht wil desalniettemin dringend meegeven aan WMMN dat ook zij als GR 
zich voortdurend moeten blijven inzetten voor een efficiënte en effectieve taakuitvoering! 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

gemeentesecretaris burgemeester
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