Aan de leden van de Raad van de
gemeenten Texel, Vlieland, Terschelling,
Ameland en Schiermonnikoog

Datum: 26 juli 2018 |63520 |
Onderwerp: zienswijzen begroting 2019 GR de Waddeneilanden

L.S.
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.
Het spreekt voor zichzelf dat volgend jaar de gestelde termijnen gewoon weer worden
gevolgd.
Met vriendelijke groeten,
Voorzitter DB
Bert Wassink
Burgemeester van Terschelling

