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Inleiding 
Het bestuur van het Amstelland Meerlanden (AM) Overleg heeft op 23 mei 2013, via de 

griffier, aan de gemeenteraad de Jaarrekening 2012 en Begroting 2014 van het Amstelland 
Meerlanden Overleg toegezonden. De stukken geven inzicht in de uitgaven van de 
gemeenschappelijke regeling in het jaar 2012, de beschikbare middelen in 2014 en de 

bijdragen die dat van de deelnemende gemeenten vraagt. 

Financiën 
De Jaarrekening 2012 laat zien dat de werkelijke kosten in 2012 hoger zijn uitgekomen dan 
geraamd. Deels komt dit door het besluit van het AM-bestuur om een verkenning te laten 

doen naar samenwerking op de achterblijvende taken vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH), taken die niet overgaan naar de omgevingsdienst. Extra inkomsten van 
€ 11.753 zijn afkomstig van de opgeheven stichting Samenwerkingsorgaan Am stelland 
Meerlanden (SOAM). De totale overschrijding is € 10.177 en is onttrokken aan de 

egalisatiereserve. 

Voor de begroting van 2014 is een accrespercentage toegepast van -5%. De inkomsten 
dalen hierdoor van € 35.670 in 2013 naar € 33.890 in 2014. Een eventueel tekort wordt 

ontrokken aan de egalisatiereserve. 

De bijdragen van de gemeenten worden bepaald naar rato van inwonertal. Voor 

Haarlemmermeer komt dat uit op € 15.050. Daarnaast voert Haarlemmermeer het 
secretariaat van de gemeenschappelijke regeling. Daarvoor is een bedrag van € 26.600 euro 
gereserveerd. De middelen ten aanzien van het AM-overleg zijn opgenomen in programma 2 

Bestuur, samenleving en publiekscontact. 
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Besluit 

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om onder voorbehoud van eventuele 
wensen of bedenkingen van de raad: 

1. in te stemmen met de Jaarrekening 2012 en de Begroting 2014 van de 
gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg; 

2. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 
de portefeuillehouders, 

Bijla e{.fl? 

Brief t.a.v. bestuur Am stelland Meerlanden Overleg 



   

 

 

 
Het bestuur van het Amstelland Meerlanden Overleg  
t.a.v. mevr. W. Bosveld 
Postbus 230 
2130 AG Hoofddorp 

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852            

Telefax 023 563 95 50            
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Geachte bestuur, 
 
 
Hierbij delen wij u mede, namens de gemeenteraad van Haarlemmermeer, dat wij geen 
wensen en bedenkingen hebben ten aanzien van de jaarrekening 2012 en begroting 2014 
van het Amstelland Meerlanden Overleg. 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris,  de burgemeester,  
 
 
 
 
drs. C.H.J. Brugman drs. Th.L.N. Weterings 
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Verzendlijst t.b.v. FM/DRM 
 

Steller : Willy Bosveld 
Telefoon : 023 5676138 

Geadresseerde : De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer 
 

Uw brief : --- 
Bijlage(n) : Geen 

Onderwerp : Jaarrekening 2012 en begroting 2014 Amstelland Meerlanden Overleg 
Kenmerk : 13.24484 

 
Afschriften aan: 
− Archief FM/DRM 
− SBD: Willy Bosveld 
 
 
 
 
 
Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften: 
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