
                           
 
                        
 

 
 
 
                     

 

BESLUITENLIJST          Stuknummer: S2021-12417 

      
Werkmaatschappij 8KTD 
 

Dagelijks Bestuur  

Aanwezig:  
Leden van het Algemeen Bestuur: L.J. 
Gebben (voorzitter), O.F. Brouwer, H. 
Bruining, G. Hoekstra, T. Willemsma, 
A. Bouwman, J. Spoelstra, M. Jonker 
en M. de Haan 
 
Ook aanwezig: 
M.P. de Jong, H.M. van Gils en A. 
Meijer (ambt. secr.) 
 

Datum: 28 april 2021, 09.00 uur 
 
Plaats: online via MS Teams  

Punt 
nr. 

Omschrijving en 
Te Besluiten   

Verslag 

1. Opening 

 

Voorzitter Gebben opent de vergadering via MS 

Teams. Er zijn geen gasten.  
 

2.  Agenda vaststellen 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Mededelingen  
 

Er zijn geen mededelingen. 

4.  Vaststellen verslag AB-

vergadering dd. 30-03-2021 
 
 

Besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 

5.  Voorstel ab 
wm_financien_beleid inzake alle 
relevante informatie m.b.t. 
jaarrekening 2020 (Z2019-
13214/S2021-11480) 

 
Advies wm_financieel 
beleid-advies: 
Te besluiten om  
1. De conceptjaarrekening 

2020 van de WM8KTD vast 
te stellen. 

2. De conceptjaarrekening 
2020 aan de colleges van 
burgemeester en 
wethouders en de raden van 
de deelnemende gemeenten 
te verzenden. De colleges 
en de raden van de 

deelnemende gemeenten 

 
Conform besloten. 

http://bu-cosa:8080/COSAwerkomgeving/zaakinformatie/document.jsp?procedurenummer=S2021-11480&aanroep=los


                           
 

kunnen binnen tien weken 
na toezending van de 
ontwerprekening het 
Dagelijks Bestuur hun 
zienswijze schriftelijk 
doorgeven. 

3. De conceptjaarrekening 
naar onze accountant 
Astrium te verzenden met 
het verzoek zo spoedig 
mogelijk het controlerapport 
uit te brengen. 

 
Samenvatting t.b.v. 
openbare besluitenlijst: 
Het algemeen bestuur van de 
WM8KTD moet de 
conceptjaarrekening vaststellen 
die voor zienswijze aan de 

beide gemeenten wordt 
verzonden. 
Definitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2020 van de 
WM8KTD vindt plaats in de AB-
vergadering van 22 juni 2021. 
Op dat moment heeft ook de 
accountant zijn rapport 
uitbracht over de jaarrekening 
2020 van de WM8KTD. De 
uitkomsten hiervan zullen 
worden betrokken bij de 
behandeling in zowel het DB als 
het AB. 
 

6. Wat verder ter tafel komt  
 

 

7. Sluiting 
 

 

 
Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Werkmaatschappij 8KTD op 22 juni 
2021, 
 
Het bestuur voornoemd, 
 
 
 
secretaris     voorzitter 
 

 
 
 
M.P. de Jong     L.J. Gebben 
 
 


