¥

Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 19 juni 2017

Besluit nummer

: RB17.0034

Onderwerp

: Programmabegroting 2018 en jaarstukken 2016 van het Regionaal Historisch
Centrum Alkmaar (RHCA).

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0036 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 9 mei 2017;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de Regionale Raadscommissie Noordkop
op 8 juni 2017;
besluit:
1) In te stemmen met de jaarstukken 2016 onder uiting van de volgende zienswijzen:
a. De berekening van het EMU saldo ontbreekt in de jaarrekening. Verzocht wordt om deze met
ingang van de jaarstukken 2017 op te nemen.
b. De GR voert zowel wettelijke als niet-wettelijke taken uit. De jaarstukken geven geen inzicht de
besteding van gelden voor deze afzonderlijke taken. Verzocht wordt om met ingang van de
jaarstukken 2017 deze splitsing wel op te nemen.
c. Een investeringsoverzicht ontbreekt als bijlage in de jaarrekening. Verzocht wordt om met ingang
van de jaarstukken 2017 dit overzicht toe te voegen.
d. Aan het RHCA een nadere toelichting vragen op de verplichte financiële kengetallen in de
jaarrekening.
2) In te stemmen met de programmabegroting 2018 onder uiting van de volgende zienswijzen:
a. De GR voert zowel wettelijke als niet-wettelijke taken uit. De begroting geeft geen inzicht welke
gelden zijn begroot voor uitvoering van de afzonderlijke taken. Verzocht wordt om met ingang van
de begroting 2019 deze splitsing wel op te nemen.
b. Het vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording voorgeschreven renteschema is niet in de
programmabegroting opgenomen. Verzocht wordt om dit met ingang van de begroting 2019 wel op
te nemen.
3) Aan het RHCA een nadere toelichting vragen op de post “Overhead”.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 19 juni 2017.

voorzitter
Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M. Huisman
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