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Aanleiding / Kern van de zaak:
Bijgaand treft u de Jaarstukken 2015 RUD NHN aan. In artikel 35 van de
gemeenschappelijke regeling RUD NHN is geregeld dat jaarlijks de jaarrekening wordt
opgemaakt en aangeboden aan het AB ter vastgesteld.
Het Dagelijks Bestuur heeft op 23 maart 2016 de stukken akkoord bevonden voor
verzending aan de deelnemers. Op 8 april 2016 zijn de stukken toegezonden aan de
deelnemers met het verzoek mogelijke zienswijzen in te dienen, uiterlijk 12 juli 2016.
Na het ontvangen van alle zienswijzen zal het Dagelijks Bestuur een gemotiveerde reactie
toevoegen aan de stukken en deze voorleggen aan het Algemeen Bestuur op 13 juli 2016.
In opdracht van het algemeen bestuur heeft de externe accountant IPA ACON de
boekencontrole 2015 uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is een goedkeurende
controleverklaring verstrekt.
In artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN is geregeld dat het Algemeen
Bestuur van de RUD NHN de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) dient vast te stellen.
Dit besluit strekt daar toe. Na vaststelling moeten deze stukken conform de Wet op de
Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) vóór 1 augustus 2015 ingediend moeten zijn bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK, de toezichthouder).
Inhoudelijk advies van DB aan AB:
De externe accountant IPA Acon heeft in opdracht van het algemeen bestuur de controle van
de Jaarrekening 2015 uitgevoerd. De Jaarstukken 2015 zijn voorzien van een
controleverklaring. Het oordeel van de accountant is dat deze een getrouw beeld geven en
dat mutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 298.021 waarmee de
bezuinigingstaakstelling voor 2015 van € 259.045 is gerealiseerd. De taakstelling wordt aan de
deelnemers terugbetaald in verband met hun aandeel in de oprichtingskosten. Aan het AB
wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de betaling aan haar deelnemers voor een
totaalbedrag van € 259.045 en het resterend bedrag ad € 38.976 te storten in de algemene
reserve.
Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de stukken vast te stellen waarna de stukken vóór
1 augustus aangeleverd kunnen worden bij BZK.
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Alternatieven:
N.v.t.
Gevolgen:
N.v.t.
• Financiële gevolgen:
N.v.t.
• Juridische gevolgen:
N.v.t.
• Personele gevolgen:
N.v.t.
• Communicatieve gevolgen:
N.v.t.
• Overige gevolgen:
N.v.t.
Risico’s:
N.v.t.
Vervolgprocedure:
1. In de WGR is bepaald dat de stukken vóór 1 augustus ingediend moeten zijn bij BZK.
2. Publicatie van de stukken via officieel kanaal.
Bijlagen:
1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2015 en Begroting 2017
2. Jaarstukken RUD NHN 2015
3. Controleverklaring jaarstukken 2015
4. Accountantsverslag jaarstukken 2015
Voorgesteld Besluit van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur de datum: 23
maart 2016.
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:
1. De Jaarstukken 2015 RUD NHN vast te stellen rekening houdend met de
gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN op de ingediende
zienswijzen;
2. In stemmen met de terugbetaling van de oprichtingskosten aan haar deelnemers voor
een totaalbedrag van € 259.045 ten laste van het rekeningresultaat 2015;
3. Het resterende bedrag uit het rekeningresultaat 2015 ad € 38.976 te storten in de
algemene reserve.
Besluit Algemeen Bestuur de datum: 13 juli 2016 : conform voorstel.
Ondertekening:
De voorzitter,

De secretaris,

S.J.A. van der Veek

A.P. Bouwens
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