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Inleiding 
Op 30 maart 2017 hebben wij de jaarrekening en het financieel verslag van Welstand en 
Monumenten Midden Nederland (WMMN) over 2016 ontvangen. In verband met de 
liquidatie van WMMN per 1 januari 2017 hebben wij geen begroting voor het komende 
jaar ontvangen wat eerdere jaren wel het geval was. Met het jaarverslag en de 
jaarrekening wordt verslag gedaan van het functioneren van de organisatie en de 
financiële toestand. 

Centrale vraag 

Kan ingestemd worden met het jaarverslag en de jaarrekening van WMMN 2016 

Beoogd resultaat (wat ) 
De gemeenteraad kennis laten nemen van het jaarverslag en de jaarrekening WMMN 
2016. 
Kader 
Woningwet; Liquidatieactieplan; 
Op grond van artikel 28 van deze gemeenschappelijke regeling wordt door WMMN 
jaarli jks een jaarverslag en een jaarrekening verstrekt. Hierin wordt verantwoording 
afgelegd over het functioneren en de financiële toestand van deze adviescommissie. 

Argumenten 
Jaarverslag 2016: 
De gemeenschappelijke rekening WMMN is per 1 januari 2017 geliquideerd. Dat 
betekent dat per die datum het werk en de medewerkers onder de stichting Mooisticht 
zijn komen te vallen. Ook zijn alle contacten opgezegd of overgedragen aan de stichting 
Mooisticht. Ook zij alle financiële en administratieve verplichtingen afgewikkeld conform 
het liquidatieactieplan. 
De gemeente Zeist is als vereffenaar aangewezen. 

Het algemeen bestuur heeft in 2016 twee keer vergaderd waarbij met name de 
volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest: 

• Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2015; 
• Liquidatie WMMN; 
• Activa en passiva overdracht van WMMN naar Mooisticht. 

2016 was het laatste jaar voor de gemeenschappelijke regeling voordat deze per 1 
januari 2017 over is gegaan in de Stichting Mooisticht. Het jaar stond dan ook in het 
teken van deze overgang. Er is veel t i jd besteedt aan de voorbereiding hiervan. 
Door het herstel van de bouwmarkt is het jaar met een positief financieel resultaat 
afgesloten. Ook blijkt er een groeiende belangstelling te zijn voor het 
ervenconsulentschap. Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) zal 
de werkzaamheden in ieder geval tot 2020 voort kunnen zetten omdat hiervoor vanuit 
de provincie een subsidie is verstrekt. 

Jaarrekening 2016: 
In totaal heeft WMMN €891.791,00 ontvangen voor de volgende diensten die verleend 
zijn: 

• Welstandsadvisering (69%) 
• Monumentenadvisering en opstellen monumentenbeschrijvingen en -beleid 
• Inkomsten STAMU 
• Intergrale advisering (welstands- en monumentenadvies) 
• Activiteiten voor Platvorm Utrechtse Buitenplaatsen 
• Overige diensten 

Het herstel van de markt voor bouwplannen die in 2015 zichtbaar was heeft zich in 2016 
doorgezet. Dit is terug te zien in de inkomsten uit welstandsadvisering die ca. 
€99.000,00 hoger is dan geraamd. Ook de inkomsten uit monumentenadvisering zijn 
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hoger dan geraamd, namelijk €37.000,00 hoger. De inkomsten uit overige advisering 
zijn lager dan geraamd. In de begroting voor 2016 waren geen uittreedbijdragen 
geraamd die gemeenten moeten betalen wanneer zij uit zouden treden uit de 
gemeenschappelijke regeling voordat de overgang naar de stichting zou zijn voltooid. 
Doordat de gemeente Leusden per 1 januari 2016 is uitgetreden is wel een 
uitreedbijdrage ontvangen. Daarnaast is het kantoorpand verkocht. Ook hiermee was in 
de begroting geen rekening gehouden. 
Als gevolg van de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling is er een saldo over dat 
uit gaat maken van het bedrag dat aan de deelnemende gemeenten zal worden 
uitgekeerd. De gemeente Woudenberg zal als gevolg van de liquidatie een bedrag 
ontvangen van €21.855,73. 

Duurzaamheid 
Nvt 

Draagvlak 
Leidend om te komen tot de jaarrekening 2016 is het liquidatie actieplan dat in 
september 2013 is vastgesteld door het algemeen bestuur van WMMN. 
Bij de jaarrekening is een controleverklaring gevoegd van de onafhankelijke accountant. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Nvt 

Financiële consequenties 
Zoals aangegeven ontvangen wij een bedrag van €21.855,73 als gevolg van de 
liquidatie van de gemeenschappelijke regeling. Dit bedrag zal verwerkt worden in de 
zomernota. 

Aanpak/uitvoering 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van WMMN ter kennisname voorleggen aan de 
gemeenteraad via de lijst met ingekomen stukken. Door geen gebruik te maken van de 
gelegenheid om gevoelen te uiten zal worden aangenomen dat de gemeenteraad 
instemt met het jaarverslag en de jaarrekening 2016. 

Conclusie 
Er kan worden ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van WMMN. 

Communicatie 
Nvt 

Bijlage(n) 
• Jaarverslag en jaarrekening 2016 van WMMN 


