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Onderwerp

Jaarverantwoording SML 20 18

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarverantwoording SML 2018.
2. In te stemmen met het verzoek van SML om haar exploitatie-overschot 2018
ad € 9.998,- te storten in de SMl-voorziening.

Inleiding

Op 20 mei 2019 heeft het Netwerkberaad van SML (Samenwerking Midden-Limburg) de
jaarverantwoording 2018 vastgesteld. De jaarverantwoording heeft een positief resultaat
van € 9.998,-. Dit betreft een incidentele meevaller. Per brief van 5 juni 2019 verzoekt het
Netwerkberaad aan de deelnemende gemeenten om het overschot in de voorziening te
mogen storten. Dit biedt SML de mogelijkheid om deze gelden (net als de rest van de
voorziening) aan te wenden voor de samenwerking in Midden-Limburg.

Per 31 december 2018 bevat de SMl-voorziening € 110.181,04. Hiervan is € 27.888,-
geoormerkt voor de POL-uitwerking, en € 17.500,- voor de evaluatie en doorontwikkeling
van SML in 2019. De overige middelen uit de voorziening ad€64.793,- zijn niet specifiek
gelabeld.

Beoogd effect/doel

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

2.1 De beslissingsbevoegdheid ligt bii de deelnemende gemeenten.
Omdat het Netwerkberaad niet over de vraag met betrekking tot het exploitatie-overschot
kan beslissen heeft zij in haar vergadering van 20 mei 2019 besloten om de colleges van
de zeven deelnemende gemeenten om toestemming te vragen.

2.2 Procesgelden 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 storten in de voorz iening, waardoor de
middelen anders ingezet kunnen worden.

Kanttekeningen en risico's

Zoals bekend wordt het functioneren van de netwerksamenwerking momenteel
geëvalueerd. Bij brief van 18 juni 2019 heeft u uw standpunt ten aanzien van het
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Netwerkberaad. De reacties van de colleges zijn besproken in het Netwerkberaad van 24
juni 2019. Aan de secretarissen is vervolgens verzocht om met een voorstel te komen dat
kan rekenen op de grootste gemene deler. Dit voorstel wordt besproken in het
Netwerkberaad van 7 oktober 2019, waarna ditter besluitvorming aan de deelnemende
gemeenten wordt voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Door in te stemmen kan het positieve exploitatie-overschot 2018 van SML ad € 9.998,- in
de SMl-voorzien ing worden gestort.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

In de jaarverantwoording wordt stilgestaan bij de evaluatie van SML, zie verder bij
bovenstaande kanttekeningen en risico's.

Com mun icatie/ partici patie

De gemeenteraad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

E. Salman (Financiën)

Extern:

Bijlagen:

. Brief SML d.d. 5 juni 2019 inclusief jaarverantwoording SML 2018
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