
B&W-besluit:

1. Het college stemt in met de jaarrekening 2006 van de stichting Kennemer CIOS-Complex en stelt het
positieve resultaat vast op€ 4.700,-

2. De baten van het besluit bedragen€ 33.400,- De financiële consequenties van dit besluit zullen betrokken
worden bij de jaarrekening 2007 van de gemeente Haarlem, programma 4 product 04.06.03 Beheer
gemeentelijke binnensportaccommodaties.

3. Het college stelt vast dat er met deze vaststelling geen directe relatie is met de afwikkeling vordering van de
gemeente op het Rijk/NOVA zoals gemeldt in de 2e Bestuursrapportage

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.
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Onderwerp
Jaarrekening 2006 Stichting Kennemer CIOS-complex

B & W-vergadering van 4 december
2007

Bestuurlijke context

De stichting Kennemer CIOS-Complex exploiteert het Kennemer Sportcentre. In de gemeentelijke
begroting 2006 is hiertoe een bedrag van€ 28.700,- opgenomen.

Op 25 juni 2007 heeft de stichting de jaarrekening 2006 ingediend, welke is voorzien van een
goedgekeurde accountantsverklaring. In de jaarrekening van de stichting is een gemeentelijke subsidie
van€ 0,- opgenomen.
Over het jaar 2006 presenteert de stichting een positief resultaat van€ 9.400,- Conform een in het
verleden bepaalde verdeelsleutel komt dit exploitatiesaldo voor 50% ten gunste van de gemeente
Haarlem.

Het betreft hier enkel de vaststelling en de afwikkeling van de jaarrekening 2006 van de stichting
Kennemer/CIOS. Er is geen directe relatie met de afwikkeling van de vordering van de gemeente op het
Rijk/NOVA. Het zijn twee verschillende stichtingen en rechtspersonen.

Ten opzichte van de in de jaarrekening van de sector verwerkte bedragen betekent dit een voordeel van
€ 33.400,- Dit voordeel wordt in de eerstkomende bestuursrapportage gemeld en komt in principe ten
gunste van de algemene middelen.

Baten: € 1.082.200,-
Lasten: - 1.013.600,-
Saldo: €      68.600,-
Terug te betalen verhuur derden: €      53.100,-
Aandeel verhuur derden gemeente Haarlem: - 6.100,-
Exploitatiesaldo: €         9.400,-
Aandeel gemeente Haarlem (50%): - 4.700,-

Opgenomen in de begroting 2006 van de gemeente Haarlem: € 28.700,-
Voordeel jaarrekening stichting Kennemer CIOS-Complex: - 4.700,-
In jaarrekening 2007 van de sector MO (BERAP) te verwerken:€ 33.400,-
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