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Burgemeester Wassink

Voorstel
De begroting 2020 van de GR De Waddeneilanden voor kennisgeving aan te
nemen en geen zienswijze in te dienen.

Samenvatting
Het DB wil de conceptbegroting 2020 met daarin opgenomen de meerjarenraming
2021 – 2023 voorleggen aan de afzonderlijke raden voor zienswijzen.
Na verwerking van eventuele zienswijzen zal de begroting voorgelegd worden aan
de leden van het Algemeen Bestuur in de vergadering van 27 juni 2019, met het
verzoek de begroting vast te stellen.
Gezien de daling van de bijdrage ten opzichte van 2019, en het feit dat de
verwachte bijdrage voor 2020 binnen het daarvoor in onze begroting
gereserveerde budget, wordt geadviseerd om geen zienswijze op deze begroting
in te dienen.

Toelichting
Bij de begroting voor 2020 en het meerjarenperspectief 2021 – 2023 is aansluiting
gezocht bij de gerealiseerde cijfers van 2018 en is verder gewerkt op basis van de
begroting 2019.
Over de toedeling van lasten zijn de volgende afspraken gemaakt. De lasten van
het “Vijf Eilanden” programma worden doorbelast aan de 5 Waddeneilanden op
basis van een procentuele verdeling van 30%, 25%, 25%, 10% en 10% voor
respectievelijk Texel, Ameland, Terschelling, Vlieland en Schiermonnikoog.
De lasten van het “Vier Eilanden” programma worden doorbelast aan de vier
Friese eilanden in de verhouding 1/3, 1/3, 1/6, 1/6 voor respectievelijk
Terschelling, Ameland, Vlieland en Schiermonnikoog.
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In november 2019 zal de begroting worden aangevuld met het programmaplan
voor 2020. Deze begroting met programmaplan zal u ter kennisname worden
voorgelegd.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Niet van toepassing.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Niet van toepassing.

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
1. Begroting 2020 van de GR De Waddeneilanden
2. Aanbiedingsbrief van het DB van de GR De Waddeneilanden van de
begroting aan de colleges
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