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Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2019 (inch meerjarenbegroting) 
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Geachte Leden van de gemeenteraden van Zuid-Kennemerland,

Hierbij stuur ik u conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de volgende 
stukken toe van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid- 
Kennemerland:
- ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2017
- ontwerp-jaarplan 2019 (inch meeijarenbegroting)
- Financieel en beleidsmatig kader 2019 behorend bij de Gemeenschappelijke 

Regeling.

Procedure.
Uw gemeente is een van de partners in de Gemeenschappelijke Regeling 
bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Deze Gemeenschappelijke Regeling is een 
samenwerkingsverband van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort en 
Haarlem. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft het ontwerp- 
jaarplan 2019 (inclusief meeij arenbegroting) opgesteld. Deze stukken worden aan 
uw raad, als deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling, voorgelegd, zodat u 
uw zienswijze op de stukken kunt geven.

Overeenkomstig de afspraken die in de Wet Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
zijn vast gelegd, stuurt het bestuur deze stukken vóór 15 april 2018 aan de raden toe.

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.



De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de 
ontwerpbegroting 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 2018 aan Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.

Gelijktijdig met de verzending aan uw Raad is het jaarverslag en jaarplan (inclusief 
meerjarenbegroting) aan de Klankbordgroep toegezonden. Het instellen van een 
Klankbordgroep, waarin diverse belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd, 
vormt een onderdeel van de GR. De Klankbordgroep wordt gevraagd schriftelijke 
reacties te sturen (een schriftelijke consultatie).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-
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