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Tijdigheid 

Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? 

 
De concept jaarrekening wordt voor 15 april 2014 toegezonden aan de participanten. 

Accountantsverklaringen  

Is de verklaring aanwezig  

(ja /nee) en welke soort verklaring? 

 
Ja, een controleverklaring met verslag van bevindingen. 

Weerstandsvermogen 

Hoogte algemene reserve t.o.v. richtlijn maximaal 2,5% van de 

lasten in uitgangspunten GMR’s. 

 
De algemene reserve van Geestmerambacht is € 112.193. De lasten bedroegen in 2013 € 
2.379.069. De algemene reserve bedraagt dus 4,7%. 

Risico’s 

Conclusies over wel/niet voordoen van risico’s uit de 

risicoparagraaf zoals eerder opgenomen in begroting. 

- In 2013 zijn minder subsidies ontvangen, maar terugbetaling van subsidies is niet aan 
de orde geweest.  

- Wijzigingen in regelgeving hebben niet geleid tot hogere kosten. 
- Calamiteiten, anders dan jaarlijkse stormschade, hebben zich niet voorgedaan. 
- De economische situatie van ondernemers heeft niet geleid tot betalingsachterstanden 

van ondernemers. 

Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de Algemene 

reserve. Toetsen en kort beschrijven of de resultaatbestemming 

voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten. Als een tekort 

verhaald moet worden op de gemeenten is dan een overzicht met 

het bedrag per gemeente opgenomen? 

 
De resultaatbestemming voldoet aan de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten. 

Bezuinigingsopgave 

Is van de bezuinigingsopgave (5-10% in 2012-2014), de 

gerealiseerde bezuiniging en de invulling hiervan apart 

opgenomen? 

 
De door het bestuur vastgestelde bezuinigingsopgave is doorgevoerd. Tot en met 2014 is 
16,5% bezuinigd. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de regioogave. 

Aanvullende informatie is onderstaande aanwezig? 

- overzicht van inwoners per gemeente 

- overzicht van % (verdeelsleutel) bijdragen per gemeente. 

 
De verdeelsleutel voor 2009-2013 is, voor wat betreft de bijdragen van de gemeenten 
Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk, berekend op basis van het aantal inwoners per 
gemeente in 2008. Voor de periode 2014-2018 wordt de verdeelsleutel opnieuw berekend, 
waarbij dit voor de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk weer gebeurt op 
basis van de actuele inwonersaantallen. 
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Beleidsverantwoording 

Is aangegeven of de in begroting opgenomen werkzaamheden/ 

beleidsdoelen ook zijn uitgevoerd cq de beleidsdoelstellingen zijn 

gehaald? (afwijkingen vermelden) 

 

 
Ja, per inspanning is het behaalde resultaat aangegeven. 

Investeringen: 

Is er een overzicht of paragraaf met stand van zaken van de in 

dat jaar geplande investeringen? Uitgevoerd cq doorgeschoven cq 

duurder of goedkoper? 

 
Ja, per deelprogramma is zowel inhoudelijk als financieel de stand van zaken aangegeven. 

Schuldpositie 

Is de totale schuldpositie inzichtelijk opgenomen? 

 
Recreatieschap Geestmerambacht heeft geen schulden. 

EMU-saldo 

Is de berekening van het EMU-saldo in paragraaf Treasury 

opgenomen (a.g.v. wet HOF) 

Het EMU-saldo van de GR-en tellen mee in het saldo van de 

lagere overheden/ deelnemende gemeenten. Het EMU-saldo van 

de GR wordt naar rato meegenomen in de berekening van de 

deelnemende gemeenten. 

 
Ja; het EMU-saldo is het saldo van baten en lasten. 

  

Is er nog verrekening nodig van de toegekende 

loonindexatie i.v.m. afwijkingen op loonontwikkeling 

conform 1.3? 

n.v.t. 

Overige opmerkingen 

 

 

n.v.t. 

Advies 

 

 

n.v.t. 

 

 


