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Voorstel
De begroting 2019 van de GR De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te
nemen en geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting
De begroting 2019 is door het Algemeen Bestuur van de GR De Waddeneilanden
op 9 juli 2018 vastgesteld. In dit gemeenteblad wordt een toelichting gegeven op
de procedure rond deze begroting 2019.

Toelichting
Binnen de GR de Waddeneilanden is de begrotingsprocedure dit jaar niet volgens
de geldende regels doorlopen. Formeel had de concept-begroting voor het jaar
2019 vóór 15 april moeten worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de
GR. Aansluitend zouden de gemeenteraden gedurende een periode van acht
weken de gelegenheid moeten hebben gehad om een zienswijze in te dienen. Met
inachtneming van de ingediende zienswijzen had de begroting daarna moeten
worden vastgesteld door het algemeen bestuur om vóór 1 augustus te worden
ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten (van Friesland). Feitelijk is de
concept-begroting pas op 26 juni in concept vastgesteld door het dagelijks bestuur
en op 9 juli definitief vastgesteld door het algemeen bestuur. Voor de raden is er
geen mogelijkheid geweest een zienswijze in te dienen. De ambtelijke
voorbereiding is in eerste instantie net als in vorige jaren verlopen. De procedure
is vertraagd onder invloed van de volgende factoren: - medio maart is de GR
gewijzigd van een gemengde regeling in een collegeregeling. - in verband met de
verkiezingen en de benoeming van nieuwe wethouders is pas in de maand juni
duidelijk geworden wie als nieuwe leden zitting zouden gaan nemen in het
algemeen bestuur. - per 1 juni is een nieuwe secretaris/adviseur in dienst getreden
bij de GR. De begroting is t.o.v. die van 2018 overigens beleidsarm te noemen.
Om recht te doen aan de positie van de raden wordt de mogelijkheid geboden
alsnog een zienswijze in te dienen. Dat kan desgewenst geschieden via
raadsbehandeling in september. Omdat het een regeling van onszelf is (als
eilandgemeenten) is het in principe mogelijk het algemeen bestuur aan te sporen
de begroting te wijzigen.
In november 2018 zal de begroting worden aangevuld met het programmaplan
voor 2019. Deze begroting met programmaplan zal u tijdig worden voorgelegd.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Niet van toepassing.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Niet van toepassing.
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Financiële/personele/organisatorische gevolgen
De financiële consequenties zullen in de tweede begrotingswijziging 2018 van de
gemeente Terschelling worden verwerkt.

Communicatie/interactiviteit
Niet van toepassing.

Ter inzage liggende stukken



Brief van de GR De Waddeneilanden aan de raadsleden van de
eilandgemeenten over de begroting 2019.
De begroting 2019 van GR De Waddeneilanden.

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 28 augustus 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester

