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Gemeenteraad  Gooise Meren 
 

 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard  (in plaats van telefonisch contact) 

 

Van : Mr N.D.J. Kooij/  D66  
  

   

Datum indiening : 19 januari 2016 

   
Betreft : Geconsolideerde openingsbalans  per datum fusie 1-1-2016 en  

geconsolideerde winst- verlies rekening  2015 en de begroting 2016 van 

Gooise Meren  
 

   
   
   
Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

: o (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

   
Datum toezending 

antwoord 

: 25 januari 2016 

 
Concrete vragen 

 
D66 fractie vraagt aan de geachte portefeuillehouder wat de planning is wanneer de raad kennis 

kan nemen van  de geconsolideerde openingsbalans per datum fusie 1-1-2016 en geconsolideerde 
winst-verliesrekening  2015 en de begroting 2016 van Gooise Meren. 
 
Antwoord college 
 

Geachte heer Kooij, 
 
De antwoorden op uw vragen zijn: 
 
Vraag 1. Wanneer kan de raad kennis nemen van de geconsolideerde openingsbalans per datum 
1/1 2016?  
Antwoord: Een geconsolideerde openingsbalans kan eerst gemaakt worden, wanneer de 

jaarrekeningen van de drie gemeenten over 2015, duidelijk zijn. De cijfermatige afronding van 
deze rekening is eind maart gereed, maar vervolgens moeten deze nog wel door de accountants 
beoordeeld worden. 
Pas na het oordeel van de accountant kan een definitieve openingsbalans gemaakt worden en deze 
kan in het traject van de vaststelling van de jaarrekeningen aangeboden worden. Qua tijdsperiode 

hebben we het dan over eind mei. 

 
Vraag 2. Wanneer kan de raad kennisnemen van de geconsolideerde winst en verliesrekening 
2015? 
Antwoord: De gemeente kent geen winst- en verliesrekening. Ik ga er vanuit dat u het overzicht 
van baten en lasten bedoelt dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening. Voor het jaar 2015 wordt 
het overzicht van baten en lasten voor de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden afzonderlijk 
opgesteld. Wij kunnen – op hoofdlijnen – deze drie jaarrekeningen consolideren tot één overzicht 

en in het vaststellingstraject van de drie jaarrekeningen aanbieden. 
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Deze vaststelling van deze drie jaarrekeningen staat gepland voor de raadsbehandeling in juni. 

Voor de afronding van de jaarrekening zijn wij onder meer afhankelijk van de planning van de 

accountant. Een precieze datum kunnen wij niet geven. De verwachting is dat de raad deze 
jaarrekeningen eind mei/begin juni zal ontvangen. 
 
Vraag 3. Wanneer kan de raad kennisnemen van de begroting 2016 Gooise Meren? 
Antwoord: Deze begroting is gereed en zal komende week (vanaf 25 januari) naar u verzonden 
worden. 

 
 


