
 
Reactie directie SSC DeSom op de zienswijzen van de Raden op de JR 2020, Bestemming JR 2020 en de BGR 2022.  
 

 
 
Informatie voor AC/DB/AB: 

  
Datum van opstellen 
 

29 juni 2021 

Behandeld door 
 

Peter Kuiken en Willem Essen 

Onderwerp 
 

Samenvatting ontvangen zienswijzen en ambtelijke reactie SSC DeSom n.a.v.  de 
rapportage 2020, de bestemming van het jaarresultaat 2020 en de begroting 2022 
 

 
 

Aan de raden van de deelnemende gemeenten is gevraagd hun zienswijzen af te geven over de 
jaarrapportage 2020, de bestemming van het jaarresultaat 2020 en de begroting 2022. 
 
Enkhuizen      : positieve zienswijzen op zowel  

Jaarstukken 2020, Bestemming jaarresultaat 2020 als Begroting 2022; 
Stede Broec   : positieve zienswijzen op zowel  

Jaarstukken 2020, Bestemming jaarresultaat 2020 als Begroting 2022; 
Drechterland  :  positieve zienswijzen op zowel  

Jaarstukken 2020, Bestemming jaarresultaat 2020 als Begroting 2022; 
Medemblik     : positieve zienswijzen op zowel  

Jaarstukken 2020, Bestemming jaarresultaat 2020 als Begroting 2022; 
Opmeer          : positieve ziens wijzen op zowel  

Jaarstukken 2020, Bestemming jaarresultaat 2020 als Begroting 2022; 
Koggenland    : negatieve zienswijze op Jaarstukken 2020, positieve zienswijze op Bestemming jaarresultaat  

             2020, negatieve zienswijze op de Begroting 2022. 
 
 
Zienswijzen Koggenland op de Jaarstukken 2020 

De raad van Koggenland geeft een negatieve zienswijze af op de Jaarstukken 2020 met als motivering: In het 

jaarverslag ontbreekt een aantal belangrijke feiten en omstandigheden zoals een Citrix incident en 

doorgeschoven projecten door Corona, waardoor een incompleet beeld wordt gegeven.  

 

Reactie Directie DeSom: 

Over wat belangwekkend genoeg is om op te nemen in een jaarverslag bij jaarstukken kun je van mening 

verschillen. Wij betreuren het in ieder geval dat de Jaarstukken 2020 -die door het DB zijn opgesteld en door de 

accountant zijn voorzien van goedkeurende verklaringen omtrent getrouwheid en rechtmatigheid- in zijn geheel 

van een negatieve zienswijze wordt voorzien, omdat –naar oordeel van de raad van Koggenland- “belangrijke 

feiten en omstandigheden” ontbreken.  

Wij delen de visie van de raad van Koggenland niet en zijn van mening dat alle belangwekkende ontwikkelingen 

in 2020 in het Jaarverslag 2020 zijn opgenomen.  

 
Zienswijzen Koggenland op de Begroting 2022 

De raad van Koggenland geeft een negatieve zienswijze af op de Begroting 2022.  

 

Reactie Directie DeSom: 

De motivering daarvoor in het raadsvoorstel lijkt te zijn dat er “inmiddels aanvullende stukken zijn gekomen die 

niet in deze begroting zijn opgenomen maar al wel bekend waren”.   

Genoemd worden de uitbreiding van eerder gevoteerde kredieten met € 0,5 miljoen en structurele lasten voor het 

verhogen van de digitale weerbaarheid ad € 110.000.  

Onze reactie hierop is dat voor beide hier genoemde zaken nog besluitvorming in 2021 moet worden 

gerealiseerd en dat daarom de hogere uitgaven als gevolg hiervan niet zijn geraamd in de begroting 2022. Dat 

doen we pas nadat het algemeen bestuur tot voorgaande zaken heeft besloten; dat is de normale gang van 

zaken in een planning & controlcyclus.  

We betreuren het dat de raad van Koggenland hierin aanleiding ziet een negatieve zienswijze af te geven op de 

hele Begroting 2022. 
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