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Resultaat Jaarverantwoording SML 2017

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording SML 2017.
2. In te stemmen met het verzoek van SML om haar exploitatie-overschot 2017

ad € t4.892,-- te storten in de SML voorziening.
3. De gemeenteraad via de TILS-lijst te informeren.

Inleiding

Op 19 maart 2018 is de Jaarverantwoording van SML besproken in het Netwerkberaad. Uit
de verantwoording, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen, blijkt een exploitatie-
overschotvan € 74.892,--. Dit betreft een incidentele meevaller. Per brief van 4 april 2018
verzoekt het Netwerkberaad van SML aan de deelnemende gemeenten om het overschot
in de voorziening te mogen storten.

Beoogd effect/doel

Met de instemming wordt beoogd om het exploitatie-overschot van SML voor andere
doeleinden dan enkel procesmiddelen in te kunnen zetten.

Argumenten

2.1 De beslissingsbevoegdheid l¡gt bij de deelnemende gemeenten.
Aangezien het Netwerkberaad niet over deze vraag kan beslissen heeft zij in haar
vergadering van 19 maart 2018 besloten om de colleges van de 7 deelnemende
gemeenten om toestemming te vragen.
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2.2 Procesgetden zijn enkel bedoeld voor de netwerksamenwerking en het regiobureau.
Dit is in de oprichtingsakte van SML vastgelegd en daardoor is het niet mogelijk om deze

middelen anders in te zetten. Voor procesgelden die over zijn is niets geregeld. Het
verzoek van SML is om de incidentele meevaller te stoften in de voorziening, waardoor de

middelen anders ingezet kunnen worden. Gedacht wordt aan realisatie van de bevindingen
uit de eerste SML evaluatie, onder meer door betrokkenheid van de gemeenteraden bl¡

SML te vergroten, integraliteit binnen de samenwerking te versterken en in te zetten op

communicatie en digitalisering.

2.3 In 2017 heeft uw college met een soortgelijk verzoek ingestemd.
Dit betrof het storten van het positief resultaat over 2016 (€ 15.951,--) naar de

voorziening, waarmee u op basis van dezelfde argumenten heeft ingestemd. Om de

colleges niet elk jaar opnieuw met deze vraag te belasten wordt nu door SML onderzocht
of deze op andere wijze kan worden afgedaan.

Kanttekeningen en risico'g
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Instemmen om het positieve exploitatie-overschot 20L7 van SML ad € L4.892,-- te storten
in de SML voorziening.

Uitvoering/evaluatie
N.v.t.

Gom mu n icatie/ partici patie
N.v.t.

Overleg gevoerd met
Intern: E. Salman (Financiën)
Extern: P. Blasic (SML)

Bijlagen:
1. Brief SML d.d. 4 april 2018 inclusief Jaarverantwoording SML 2017

Pagina 2


