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Onderwerp: Jaarstukken 2017, begroting 2019 en begrotingswijziging 2018 
 
Oosterwolde, 20 juni 2018 
 
 
 
Beste meneer Kleinhuis, 
 
Met uw brief van 29 maart 2018 biedt u ons de jaarstukken 2017, begroting 2019 en 
begrotingswijziging 2018 aan. De gemeenteraad heeft deze stukken besproken in de 
raadsvergadering van 20 juni 2018.  
 
Op basis van de gemeenschappelijke regeling is het mogelijk dat de gemeenteraad, voor de 
definitieve besluitvorming, haar zienswijze hierover kan indienen. De gemeenteraad van 
Ooststellingwerf heeft het volgende besloten:  
 
Reactie jaarstukken 2017 
Wij stemmen in met de jaarstukken, maar de gemeente wil graag wel een reactie geven. Deze luidt 
als volgt: 
Het besluit om een egalisatiereserve in te stellen is al genomen. Wij zijn van mening dat een 
egalisatiereserve alleen ingezet kan worden om incidentele tegenvallers op te vangen en geen 
structurele uitgaven te bekostigen. 
 
In het verleden is juist besloten om geen (egalisatie)reserve in te stellen maar eventuele voor- en 
nadelen te verrekenen met de gemeenten. Een voordeel in de jaarrekening zorgt voor een 
teruggave aan de gemeenten en nadelen worden bij de gemeenten in rekening gebracht. Het 
toevoegen van het resultaat 2017 aan de egalisatiereserve kan ervoor zorgen dat eventuele 
begrotingswijzigingen minder kritisch worden beoordeeld omdat de reserve er al tegenover staat 
als dekking (mits deze toereikend is). Ditzelfde zien we al gebeuren bij de eerste 
begrotingswijziging 2018.  
 
Reactie begroting 2019 
Wij stemmen in met de begroting 2019.  
De gemeente Ooststellingwerf wil daarbij graag de volgende reactie plaatsen: 

1. Wij vragen ons af in hoeverre de ramingen van de kapitaalslasten en de 
investeringsambities realistisch zijn.  

2. De legitimatie van enkele onderwerpen (p14) waar de afdeling crisisbeheersing zich mee 
bezig wil houden is onvoldoende duidelijk. De afdeling lijkt zich met onderwerpen bezig te 
gaan houden waar de GGD, het Sociaal domein Friesland en het Veiligheidshuis Fryslân al 
mee bezig zijn, zoals de AVE-aanpak en personen met verward gedrag. Wij vragen ons af 
of dit op de juiste plaats in de begroting staat, hoort dit niet thuis bij de GGD? 
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3. Voor eind 2018 worden de nieuwe beleidsplannen verwacht. Wij verzoeken de VRF om 
eerst aan de slag te gaan met de gestelde doelen alvorens weer met nieuwe impulsen te 
starten. De nadruk moet de komende beleidsperiode meer gaan liggen op het behouden en 
versterken van de bestaande projecten en werkzaamheden alvorens nieuw op te starten. 
Daarnaast willen wij aangeven dat het waardevol kan zijn om de tevredenheid bij de eigen 
gebruikers te peilen. De afgelopen jaren is gekeken naar hoe de VRF zich verhoud ten 
opzichte van vergelijkbare organisaties. Opnieuw staat er een benchmark onderzoek in. Wij 
zijn van mening dat dit waardevol kan zijn, maar dat ook inwoners, Friese gemeenten en 
andere samenwerkingspartners de VRF van belangrijke informatie kunnen voorzien daar 
waar het gaat om organisatie ontwikkeling. 

Tot slot, de gemeenteraad kan instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2018 en ziet 
geen reden tot het geven van een reactie 
 
Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen 
met Hillie Schaap. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0516) - 56 63 86.  
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Ooststellingwerf 
 
 
Mirjam van Bergen Harry Oosterman 
raadsgriffier burgemeester 
 
 
 
 


