
 

 

 

 

 

 

Memo inzake besluitvorming AB DeSom 

 

Aan de raden van de deelnemende gemeenten zijn voor zienswijze voorgelegd: 

 De Jaarstukken 2021; 

 De Bestemming van het jaarresultaat 2021; 

 De Voorjaarsnota 2022, waarbij de bijdrage van de deelnemers wordt gewijzigd; 

 De Begroting 2023; 

 De 1e begrotingswijziging 2023, waarbij de bijdrage van de deelnemers wordt gewijzigd. 
 
De raad van Koggenland heeft bij alle stukken van DeSom een negatieve zienswijze geformuleerd.  

De overige gemeenteraden hebben positieve zienswijzen afgegeven. 

 

In de regeling SSC DeSom is inzake besluitvorming onder andere het volgende opgenomen: 
 
15,2  

Het tot stand komen van een besluit bij stemming vereist de volstrekte meerderheid van hen die 

een stem hebben uitgebracht, tenzij in deze regeling anders is bepaald. 
 
Inzake de begroting en begrotingswijzigingen is opgenomen: 

32,1 

Het algemeen bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. 

In afwijking van artikel 15, tweede lid, wordt de begroting unaniem vastgesteld. 

32,4 

Een wijziging van de begroting, voor zover deze wijziging van invloed is op de hoogte van de 

bijdrage van de gemeenten, is slechts mogelijk bij unanimiteit van stemmen. 
 
Inzake de Jaarstukken is opgenomen: 

34,4 

Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze 

betrekking heeft. 
 
Inzake de resultaatbestemming is bij een positief resultaat het volgende opgenomen: 

Artikel 35 Resultaatbestemming 

1.Als de jaarrekening sluit met een batig saldo, besluit het algemeen bestuur dit saldo geheel of 

ten dele: 

a. te bestemmen voor de algemene reserve of een bestemmingsreserve voor zover deze reserve 

niet meer bedraagt dan 2,5% van de totale begroting; 

b. uit te keren aan de gemeenten naar rato van ieders bijdrage, zoals deze op basis van artikel 33, 

eerste lid, van deze regeling is vastgesteld voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft. 

 

Conclusie ten aanzien van besluitvorming is dat de Voorjaarsnota 2022, Begroting 2023 en de 

eerste begrotingswijziging 2023 unanieme besluitvorming behoeven. De vaststelling van de 

Jaarstukken 2021 en de resultaatbestemming 2021 niet; deze stukken kunnen met meerderheid 

worden vastgesteld. 
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