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Geachte raden,

Op 10 april jl. heeft het bestuur van ServicepuntTl de ontwerpbegroting 2019 ServicepuntTl vastgesteld.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij deze ontwerpbegroting aan u ter

zienswijze voor in de periode van 12 april tot en met 14 juni (9 weken). Na eventuele aanpassing op basis van de

verkregen zienswijzen, is voozien dat ons bestuur op 5 juli a.s. de begroting 2019 ServicepuntTl zal vaststellen.

ln de ontwerpbegroting 2019 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor ServicepuntTl voor volgend jaar

uitgewerkt. Hierbij is invulling gegeven aan de uitgangspunten die het bestuurvia vaststelling van de Kadernota 2019

ServicepuntTl (zie bijlage 3) in haarvergadering van 21 februari 2018 heeft meegegeven.

Voor wat betreft de financiële kaders is deze begroting gebaseerd op het eerder vastgestelde meerjarenbeeld uit de

begroting 2018, waarop u eerder een zienswijze heeft gegeven. Op onderdelen zijn wijzigingen in de dienstverlening

opgenomen en financieel verwerkt, zowel voor wat betreft de dienstverlening aan deelnemers als aan derden. Deze

zijn toegelicht bij de betreffende begrotingsprogramma's. De effecten voor de individuele gemeenten zijn toegelicht in

paragraal 4.2 B¡drage deelnemers.

Tevens treft u bijgaand ter informatie de concept-jaarstukken 2017 ServicepuntTl (zie bijlage 2). Op 10 april jl. heeft

het bestuur van ServicepuntTl ingestemd met deze concepljaarstukken. Na het afgeven van een controleverklaring

door de extern accountant bij de concept-jaarrekening is voorzien dat ons bestuur op24 mei as. de jaarstukken

definitief vaststelt. ln de jaarrekening 2017 is een positief resultaat na bestemming opgenomen van € 486.000. De

doelstellingen en activiteiten zrjn in 2017 binnen de (gewijzigde) begroting gerealiseerd.

Hoogachtend,
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