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Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
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Het college stemt in met de jaarrekening 2020 en met het voorstel van
de G40 om het positieve saldo van € 162.461 per gemeente te
verrekenen met de contributie bijdrage 2021;

de secretaris,
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1. Inleiding
1. Inleiding
De G40 vraagt goedkeuring op de jaarstukken 2020. Gebruikelijk gebeurt dit door de
jaarrekening en het jaarverslag aan het Algemeen Bestuur van de G40 ter vaststelling voor te
leggen op een fysieke G40 netwerkbijeenkomst. Nu deze vanwege Corona niet plaats
hebben, wordende jaarstukken aan iedere G40 gemeente afzonderlijk ter vaststelling
aangeboden. Wethouder Berkhout is namens het college voor Haarlem afgevaardigde in het
Algemeen bestuur G40.
Aan de G40 is een tussenbericht gezonden dat het standpunt van Haarlem begin juli volgt. Dit
was akkoord en bleek ook voor een groot aantal andere G40 gemeenten te gelden.
2. Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de jaarrekening 2020 en met het voorstel van de G40 om het
positieve saldo op de jaarrekening 2020, voor Haarlem € 5.181,-- in mindering te brengen
op de jaarcontributie bijdrage 2021

3. Beoogd resultaat
Als lid van de G40 geeft Haarlem met dit besluit de formele instemming met de jaarstukken
G40 over 2020.
4. Argumenten
1. Het formaliseren van jaarstukken per afzonderlijke gemeente is conform de G40 statuten
Wanneer de helft plus 1 stad (ten minste dus 21 steden) hun goedkeuring geven, is de
jaarrekening vastgesteld.
2. Overschot wordt verrekend met de contributie 2021
De jaarrekening kent een overschot van ruim € 162.000. Dit wordt onder de 40 gemeenten
omgerekend naar gemeente in mindering gebracht op de contributie 2021. In november 2020 is
de G40 begroting 2021 vastgesteld. De reguliere contributie bedraagt € 34.210,00. Het bedrag
dat hierop in mindering is gebracht voor Haarlem bedraagt € 5.181,--. Er resteert een bedrag van
€ 29.028,29.
3. Corona crisis leidt tot minder uitgaven dan begroot
Het overschot is ontstaan vanwege minder uitgaven voor fysieke bijeenkomsten en
netwerkbijeenkomsten dan begroot. Dit als direct gevolg van de Corona crisis.
5. Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.
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6. Uitvoering
Uw besluit zal via de coördinator van Haarlem bij de G40, aan de voorzitter van het
Algemeen bestuur worden doorgegeven.

7. Bijlagen
Jaarstukken G40 (bijlage 1)1
!
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