Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem
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Onderwerp: GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ontwerp jaarstukken

Geachte leden van de raad,
De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort nemen gezamenlijk deel in de
Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR ZKL). Het bestuur van de
regeling heeft het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening over 2020 en het ontwerpjaarplan 2022
met -begroting opgesteld. Het geheel van jaarverslag, jaarrekening en jaarplan en begroting wordt
hieronder ontwerp-jaarstukken genoemd.
Procedure
Deze ontwerp-jaarstukken dienen uiterlijk 15 april aan de raden van de deelnemers te worden
toegezonden. Met de toezending van deze stukken op 14 april 2021, voldoet het bestuur aan die
termijn. Op de begroting en het jaarplan kunt u als raad zienswijzen indienen. Uw zienswijzen leiden
eventueel tot wijzigen van de stukken. De stuurgroep zal de stukken definitief vaststellen in de
vergadering van 9 juli 2021. Daarna zullen wij de definitieve jaarstukken toezenden aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, als financieel toezichthouder. Op grond van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) moet dit uiterlijk 15 juli 2021.
Opzet stukken
Het ontwerp-jaarverslag is opgezet zoals u dit van ons gewend bent. Het betreft een verslag van het
afgelopen jaar. Dit doen we langs de modaliteiten zoals we die al sinds de oprichting van de GR ZKL
en het mobiliteitsfonds gebruiken. Daarnaast maakt de jaarrekening ook deel uit van het ontwerpjaarverslag.
De ontwerp-begroting en het jaarplan 2022 zijn anders van opzet dan voorgaande jaren. Allereerst is
de opzet langs de modaliteiten losgelaten, en is overgegaan naar zeven programmalijnen. In deze
programmalijnen zijn de bestaande inhoudelijke projecten ondergebracht. Deze overgang is vorig
jaar aangekondigd en is ook in lijn met het raamwerk van de concept Bereikbaarheidsvisie. In het
ontwerp-jaarplan wordt dit nader toegelicht.
Ten tweede is op een andere manier begroot. Tot op heden werd in onze begroting elk individueel
project separaat benoemd en begroot. In deze begroting hebben wij op het niveau van de
programmalijnen begroot, waaronder een aantal projecten vallen. Dit is de tweede stap in de

overgang die wij vorig jaar aankondigden. Daarom noemen wij deze begroting ook een begroting op
hoofdlijnen.
De indeling in drie onderdelen van de begroting – het projectdeel, het werkdeel en het vrije deel - is
hetzelfde gebleven.
Met uitzonderling van de extra middelen voor het benutten OV-capaciteit, zijn geen nieuwe
projecten toegevoegd.
Gevraagde besluiten
De stuurgroep legt de volgende besluiten aan u voor alvorens de stukken 15 juli aan te kunnen
bieden aan de toezichthouder:
1- Kennis nemen van het ontwerp-jaarverslag,
2- Ontwerp Jaarplan en begroting op hoofdlijnen vaststellen met eventuele zienswijzen.
Wij zullen uw colleges vragen de stukken aan uw raad voor te leggen voor bespreking en eventuele
reactie via zienswijzen.
Met vriendelijke groet,

mede namens de stuurgroep van de GR bereikbaarheid,
Robbert Berkhout
Voorzitter GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

