Beste medebouwers aan de nieuwe gemeente Westerkwartier,
Zoals bekend zijn we allen volop bezig met de bouw van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Een nieuwe
gemeente met een hoog ambitieniveau.
Wekelijks zien wij missies, visies, voorstellen en dergelijke voorbij komen, die invulling geven aan dit hoge
ambitieniveau.
Geweldig! Er zijn voorbeelden van herindelingsprocessen uit het verleden te noemen die aanzienlijk minder
goed zijn verlopen.
Maar elke medaille heeft ook een keerzijde en deze keerzijde is hoe wij in control kunnen blijven als het
gaat om de financiën.
Er wordt volop gewerkt aan de begroting 2019, alsmede aan het beheren van het frictiebudget.
Inherent aan een dergelijk proces zijn de onzekerheden als het gaat om de financiën. Heel veel is nog niet
duidelijk en heel veel moet nog uitgezocht worden.
Zoals blijkt uit de bijgevoegde planning moet de concept begroting 2019, zeker cijfermatig, voor de
zomervakantie dit jaar gereed zijn.
Het behoeft geen betoog dat de periode daarna wel heel erg kort is om zaken nog bij te sturen.
Wij doen dan ook een dringend beroep op jullie om alle concept stukken, waaruit financiële consequenties
voor de begroting 2019 voortvloeien via de ambtelijk werkgroep Financiën te laten lopen.
(Dolf Tiggelaar is voorzitter van deze werkgroep en coördineert één en ander). Ditzelfde geldt ook als er
een beroep moet worden gedaan op de frictiekosten.
Voorstellen die gepaard gaan met financiële consequenties en die van invloed zijn op de begroting
2019 zullen niet vanzelfsprekend uitgevoerd worden. Het financiële kader, zeg maar de begroting, zal
uiteindelijk moeten uitwijzen of het haalbaar is.
Tevens doen wij een beroep op jullie om voor zaken die nog onduidelijk zijn of nog verder onderzocht
moeten worden, maar waarover nu al duidelijk is dat die geld gaan kosten, zo goed mogelijk een schatting
te maken.
Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend en dat is het ook. Toch hebben wij gemeend jullie aandacht hiervoor
te moeten vragen om het herindelingsproces, ook qua financiën, tot een goed einde te brengen.
Met vriendelijke groet,
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