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Onderwerp
Zienswijze raad GR’s n.a.v. aangenomen motie begrotingsvergadering

In iedere gemeenschappelijke regeling die een gemeente aangaat kan de
gemeenteraad een zienswijze indienen, als vanuit het bestuur van die GR een
begroting wordt voorgelegd. Zelden besluiten de raden dat een zienswijze nodig is,
of zijn de opmerkingen marginaal.
Het is zonder discussie dat binnen iedere GR in ons gebied er strak op wordt
gestuurd dat er niet meer geld wordt gevraagd, dan er echt nodig is. Anders
geformuleerd: we zeilen scherp aan de wind. Toch is ook de ervaring dat bijna ieder
jaar weer grotere bedragen van de deelnemers worden gevraagd. De vraag rijst
hoe realistisch dit in deze tijd is.

Wij snijden niet alleen diep in het eigen vlees, met het wegbezuinigen van
personeel of gebouwen of het uithollen van taken. Zeker onze inwoners worden
hierdoor diep getroffen en niet enkel omdat de OZB of leges worden verhoogd.
Doarpsbelangen krijgen minder steun, sociaal cultureel werk moet inleveren en we
moeten de bijdrage aan culturele organisaties als de muziekschool De Wâldsang
stoppen. Dit is uitermate pijnlijk als je ziet wat de oorzaak is van de bezuinigingen.
Niet omdat we geld over de balk gooien, maar omdat het Rijk taken doorschuift
zonder passende financiering.

BIC-code bank B.N.G., Den Haag
IBAN NL50 BNGH 0285 0001 01

Gemeenten hebben op dit moment allemaal te maken met een buitengewone
bezuinigingsopdracht. De redenen hoeven wij niet te benoemen, die zijn algemeen
bekend. Het gevolg is dat de gemeenten en dus ook Achtkarspelen, hebben moeten
besluiten op diverse terreinen veel minder geld beschikbaar te stellen.
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De raad van Achtkarspelen heeft bij het behandelen van de begroting 2020
unaniem een motie aangenomen met de strekking dat in deze situatie waar in de
eigen gemeente het water aan de lippen staat, het niet zo kan zijn dat er meer geld
afgedragen moet worden aan de gemeenschappelijke regelingen waarin we
participeren. Dus los van de eerste opmerkingen dat iedere GR heel scherp is op de
eigen uitgaven, willen wij benadrukken dat er op dit moment geen ruimte is voor
een extra claim.
Onze raad is zich er uiteraard van bewust dat het uiteindelijk een Algemeen
Bestuur is die bepaalt. Wij willen u echter meegeven dat de (nog niet vastgestelde)
zienswijze van gemeenteraad van Achtkarspelen deze strekking heeft. Kortom:
geen extra uitzettingen wat Achtkarspelen betreft. Wij roepen u op om creatief te
zijn en ook ombuigingen toe te passen, net zoals Achtkarspelen en andere
deelnemende gemeenten.
Deze brief met de aangenomen motie wordt op voorhand verspreid aan de overige
Friese gemeenten, omdat zij ook zijn aangesloten bij de GR’s waarin Achtkarspelen
participeert.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad van Achtkarspelen,

mevr. R. de Vries – Mulder
wnd. griffier

dhr. mr. O.F. Brouwer,
voorzitter

