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Betreft

zienswijze ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017

Geachte heer Bakker,

In de raadsvergadering van 5 juni jl. is de ontwerpbegroting 2019, de jaarrekening 2017 en de 
begrotingswijzigingen 2018 behandeld. De gemeenteraad van Blaricum heeft besloten om een zienswijze in te 
dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting en een reactie ten aanzien van de jaarrekening. Voor wat betreft 
de begrotingswijzigingen is besloten om geen zienswijze in te dienen. De zienswijzen zijn hieronder 
weergegeven.

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 brengen wij de volgende zienswijze in:
1. de huidige opzet van de begroting te handhaven in de komende 4 jaar;
2. een financiële specificatie te geven op de wijzigingen per gemeente per taakveld;

Ten aanzien van de jaarrekening 2017 brengen wij de volgende reactie/zienswijze in:
a) de vrijgevallen balanspost HHT á C 7.030.463 niet toe te voegen aan de reserve HHT maar in 2018 nog 

als voorschotbedrag van de regiogemeenten op de balans als vooruit-ontvangen bedrag te parkeren. 
Dit in afwachting van instemming van de raad op basis van een inhoudelijk en financieel plan;

b) geen budget á C 250.000 uit het resultaat te bestemmen voor verbetering van het primaire proces 
Jeugd en Gezin.

Graag vernemen wij van u wat het Algemeen bestuur heeft besloten ten aanzien van de ingediende 
zienswijzen.

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders

mw. M. Kilic- Karaaslan mw. Ijj^de Zwart^Bfoch 
secretaris burgemeester^


