
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Ontwerp-jaarverslag en ontwerp-jaarrekening 2015 gemeenschappelijke 

regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 
BBV nr: 2016/106333 

 

1. Inleiding 

Haarlem neemt samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort deel in de 

gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Het bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling heeft de  ontwerp-jaarrekening 2015 en het ontwerp-jaarverslag 

2015 opgesteld. Deze stukken worden aan de deelnemers voorgelegd, zodat deze hun 

zienswijze op de stukken kunnen geven.  

 

De stukken moet op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (GR)  uiterlijk 15 april 

2016 toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

Een belangrijk onderdeel van de regeling is het zogenoemde Mobiliteitsfonds. De 

deelnemende gemeenten storten hier jaarlijks een bij de start van de regeling 

overeengekomen bijdrage in. Ten laste van het fonds kunnen vervolgens projecten ter 

verbetering van de regionale bereikbaarheid worden uitgevoerd. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de ontwerp-jaarrekening 2015 van 

de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

 Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland mee te delen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerp-jaarrekening 

en delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het bestuur van de GR stelt de begroting en 

jaarrekening definitief vast en stuurt deze  met de zienswijze van de raden voor 15 juli 2016 

aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de 

verplichting van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  

 

4. Argumenten 

Het voorstel past in het coalitieprogramma 2014-2018 

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (2011/65494) inclusief het Mobiliteitsfonds 

vormt samen met de Parkeervisie (2013/138311) het uitgangspunt voor de Haarlemse 

mobiliteitsaanpak.  

Ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2015 wijken niet af van eerdere besluitvorming 

Het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland biedt het ontwerp-jaarverslag en 

de jaarrekening 2015 aan, dat geheel in lijn is met eerdere besluitvorming. 

 

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling 

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland kunnen de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten een zienswijze indienen op het ontwerp-jaarrekening van de regeling. 

 

Financieel  
Het ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2015 wijken niet af van eerdere besluitvorming door 

de gemeenteraad van Haarlem over de bijdrage van Haarlem aan het mobiliteitsfonds.  
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Kanttekening 

Conform eerdere besluitvorming draagt Haarlem in 2014 en 2015 minder bij aan het fonds 

dan oorspronkelijk afgesproken bij het aangaan van de regeling. Vanaf 2017 compenseert 

Haarlem dit met een hogere bijdrage. Ook de gemeente Zandvoort heeft haar bijdrage op deze 

wijze aangepast. De lange termijn doelstelling om gezamenlijk € 19 miljoen aan het fonds bij 

te dragen blijft hierdoor in stand. 

 

6. Uitvoering 

Het orgaan van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland zal na 

ontvangst van de zienswijze van de deelnemende gemeenten de documenten vaststellen, 

waarbij het de ingebrachte zienswijzen bij zijn besluitvorming zal betrekken. 

 

7. Bijlagen 

- ontwerp-jaarverslag en ontwerp-jaarrekening 2015  
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de ontwerp-jaarrekening 2015 van 

de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

 Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-

Kennemerland mee te delen. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


