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Uw kenmerk 

Jaarrekening 2010 en begroting 2012 
Wij hebben de begroting van uw werkvoorzieningschap/gemeenschappelijke regeling voor het 
jaar 2012 in goede orde ontvangen. Na onderzoek hebben wij geconstateerd dat deze 
materieel sluitend is. Verder hebben wij geconstateerd dat zowel de jaarrekening 2010 als de 
begroting 2012 tijdig door uw bestuur zijn vastgesteld en ingezonden. 

Wij zijn dan ook van mening dat de begroting 2012 van uw gemeenschappelijke regeling, in 
overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet, onze 
goedkeuring niet behoeven. 

Aandachtspunten 
Bij de toetsing van de begroting 2012 van uw gemeenschappelijke regeling hebben wij een 
aantal onderwerpen gesignaleerd waarvoor wij uw aandacht vragen. Hierbij gaat het om: 

Uw gemeenschappelijke regeling bevindt zich in een overgangsfase om te komen tot een 
structureel pakket van maatregelen dat leidt tot een structureel sluitende (meerjaren) 
begroting. De bestaande problemen worden hiermee structureel aangepakt. Uw 
gemeenschappelijke regeling onderkend hiermee en maakt vervolgens aantoonbaar dat 
maatregelen zullen worden getroffen om het evenwicht te herstellen. Hoewel herstel 
omvangrijk is. Niettemin blijft van kracht dat eventuele tekorten in de komende 
begroting(en) door de deelnemende gemeenten moeten worden opgevangen(zie 
hieronder). In de aanloop naar 2013 zal meer duidelijkheid moeten komen over de 
(financiële) situatie van Soweco. 

In gevallen van een negatief begrotings- en/of rekeningssaldo dienen de deelnemende 
gemeenten garant te staan voorde dekking van een dergelijk saldo (dit zijn voorde 
deelnemende gemeenten namelijk verplichte uitgaven), tenzij er afspraken zijn over de 
inzet van het eigen vermogen. Gezien het feit dat de reserve van uw gemeenschappelijke 
regeling onder de ondergrens zit verzoeken u de deelnemende gemeenten rekening te 
laten houden met deze verplichte uitgaven. Omdat negatieve begrotingsaldi niet meer, 
binnen de bestaande afspraken, kunnen worden opgevangen, uit het eigen vermogen. 

Hiervan uitgaande hebben wij de begroting 2012 voor kennisgeving aangenomen. De door u 
tijdig vastgestelde en ingezonden jaarrekening 2010 hebben wij eveneens voor kennisgeving 
aangenomen. 
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Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan de raden van de aan uw 
samenwerkingsverband deelnemende gemeenten. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, 
iäoefiaS^^^ 
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