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lnlichtingen Bi¡lagen Jaarstukken 2016 en DB-voordracht
Kadernota 2018 en DB-voordracht

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio heeft op 13 apriljl. ingestemd met het aanbieden van de

Jaarstukken 2016 van de Stadsregio Amsterdam en de Kadernota 2018 van de Vervoerregio Amsterdam

aan de 15 gemeenten van de Vervoerregio.
Met het aanbieden van deze stukken wordt invulling gegeven aan de begrotingsregels van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Deze wet schrijft voor om uiterlíjk 15 april de conceptjaarstukken van het

afgelopen jaar en de algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar aan de deelnemende
gemeenten aan te bieden.

ln onze Jaarstukken 2016 geven wij een beleidsgerichte en financiële verantwoording van onze

programma's. Deze verantwoording is onder voorbehoud van het oordeel van de accountant naar

aanleiding van de accountantscontrole.

Onze algemene en financiële kaders voor het komend begrotingsjaar geven wij weer in de Kadernota

2018. D¡t is een wijziging ten opzichte van vorige jaren waarmee wij onze financiële kaders willen

vaststellen als opmaat voor de Ontwerpbegroting 2018-202I die in mei 2017 aan u zal worden voorgelegd

voor een zienswijze.

De Ontwerpbegroting 2OL8-2O27 geeft een 1" inhoudelijke uitwerking van de Kadernota 2018. Een

volledig uitwerking van onze programmering volgt in de Programmabegroting 2018-2027. Deze wordt u in

december 2017 aangeboden.
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De Kadernota 2018 staat geagendeerd in de Regíoraad van 9 mei 2OL7. De Jaarstukken, inclusief

accountantsrapport en -verklaring wordt ter behandeling aangeboden aan de Regioraad op l1juli 2017

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam
drs. A. Joustra
Secretaris
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