Gemeente
RAADSBESLUIT

^ilsten

Onderwerp:

Dagtekening:

Agendanummer;

Jaarrekening Blink 2016, begroting 2017 Blink en
meerjarenbegroting Blink 2018-2021

27 juni 2017

17.06.10

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017
met zaaknummer 2017011235;
gehoord het advies van de commissie Ruimte van 6 juni 2017;

besluit:

kennis te nemen van de jaarrekening 2016, de aangepaste begroting 2017 en de
meerjarenbegroting 2018-2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
nrTrt. M. 3.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Blink biedt u de jaarrekening 2016, de aangepaste begroting 2017
en de meerjarenbegroting 2018-2021 aan en stelt u in de gelegenheid uw gevoelens hieromtrent
kenbaar te maken. De jaarrekening laat een negatief saldo zien voor de milieustraat ten gevolge
van de hagelstorm in juni 2016. In de begroting 2017 zijn enkele correcties aangebracht en
doorvertaald in de meerjarenbegroting 2018-2021.
Beslispunten
Kennis te nemen van de jaarrekening 2016, de aangepaste begroting 2017 en de
meerjarenbegroting 2018-2021.
Inleiding
In de statuten van de Gemeenschappelijke regeling Blink is geregeld dat de gemeenteraad jaarlijks
de gelegenheid moet krijgen om hun gevoelens (indien daaraan behoefte is) te doen blijken
omtrent de jaarrekening en de conceptbegroting. Het bestuur van Blink dient deze gevoelens te
betrekken bij de afwegingen die leiden tot vaststelling daarvan door het bestuur.
Informatie/Toelichting
Jaarrekening 2016
Milieustraat; als gevolg van de hagelstorm in juni 2016 is er aanzienlijk meer afval aangeleverd wat
heeft geleid tot meer kosten voor transport en verwerking en verhoogde personeelskosten door een
tijdelijke verruiming van de openingstijden.
Aangepaste begroting 2017 en meeriarenbearotina 2018-2021
Een aantal ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om de begroting 2017 aan te passen en door te
vertalen in de meerjarenbegroting 2018 en verder. De in de gewijzigde begroting 2017 en
meerjarenbegroting 2018-2021 opgenomen activiteiten en de hiervoor benodigde budgetten zijn
afzonderlijk toegelicht in de diverse bijlagen.
De meerkosten voor 2017 kunnen binnen het huidige budget worden opgevangen.
De doorrekening van deze verhoging voor 2018 e.v. wordt opgenomen in de begroting.
Nadat de gewijzigde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 in de betreffende
gemeenteraden van de deelnemende gemeente zijn besproken, worden deze vervolgens tijdens de
vergadering van 28 juni 2017 door het Algemeen bestuur van Blink vastgesteld zodat deze tijdig
aan Gedeputeerde Staten kan worden aangeboden.
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Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. Gewaarmerkte jaarstukken 2016 (2017010742)
2. Controleverklaring (2017010743)
3. Accountantsverslag 2016 (2017010744)
4. Begroting 2018-2021 aanpassing 2017 (2017010748)
5. Toelichting op begroting (2017010749)
6. Advies robuuste organisatie (2017010745)
7. Advies inzake aanpassing verrekenmodel (2017010746)
8. Toelichting op tarieven (2017010750)
9. Benchmark op basis van begroting 2017 (2017010747)

t.smits@asten.nl

