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Akkoord met het kennisnemen van het jaarverslag 2013 van de stichting
'Dorpsbus Ellewoutsdijk'. Akkoord om het jaarverslag als ingekomen stuk ter
kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Voorstel
Wij adviseren u kennis te nemen van het bijgevoegde jaarverslag over boekjaar 2013, van
de stichting 'Dorpsbus Ellewoutsdijk'. Dit jaarverslag als ingekomen stuk ter kennisneming
voorleggen aan de gemeenteraad.
Voorgeschiedenis
Per 1 augustus 2010 is de openbare school in Ellewoutsdijk gesloten. U bent vervolgens in
overleg getreden met de betrokkenen, met het doel om een zo goed mogelijke overstap van
de kinderen naar een school in een ander dorp te bewerkstelligen. De gemeenteraad heeft
ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag voor de aankoop van de 'Dorpsbus
Ellewoutsdijk'. Er is een stichting opgericht voor het vervoer en de leefbaarheid. Overige
gelden zijn gegenereerd via een Europese subsidie (POP-2). De stichting neemt de jaarlijkse
exploitatie, zoals de brandstofkosten en het onderhoud voor haar rekening. Dit maken zij
mogelijk door bijvoorbeeld ouderbijdragen, sponsorbijdragen en een fancy-fair. De bus wordt
door vrijwilligers gereden.
Argumenten
Van de stichting 'Dorpsbus Ellewoutsdijk' is een jaarverslag en financieel jaarverslag
ontvangen over boekjaar 2013.
(Juridische) consequenties
Er zijn gevolgen aan het jaarverslag verbonden.
Financiën
Voor de gemeente zijn er geen financiële gevolgen.
Uitvoering/planning
Er zijn geen specifieke vervolgacties gepland.
Communicatie
Er is geen communicatie benodigd.
Besluit
Akkoord met het kennisnemen van het jaarverslag 2013 van de stichting 'Dorpsbus
Ellewoutsdijk'. Akkoord om het jaarverslag als ingekomen stuk ter kennisneming voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
" Jaarverslag en financieel overzicht 2013
Met vriendelijke groet,
afdeling Samenleving,

Henri Grim

