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Geachte heer Kleinhuis, 
 
In uw brief van 29 maart 2018 vraagt u het college van burgemeester en 
wethouders en de Gemeenteraad een zienswijze te geven op jaarstukken 
2017, begroting 2019 en eerste begrotingswijziging 2018. In deze brief 
reageren wij op uw verzoek, maar in de eerste plaats willen wij u 
complimenteren met de heldere en leesbare stukken.   

 

Jaarrekening 2017 

Bij de jaarrekening wordt voorgesteld om het positief resultaat in een nieuw 
te vormen egalisatiereserve te storten. De vorming van deze reserve is een 
uitvloeisel van de evaluatie van de beleidsnota Weerstandsvermogen 2015-
2018, waarbij het stabiliseren van de gemeentelijke bijdrage als zwaarwegend 
argument benoemd wordt. In diezelfde evaluatie wordt verwezen naar een 
nieuw op te stellen nota Weerstandsvermogen en Risicobeleid in de tweede 
helft van dit jaar (2018) waarin het beleid rondom risicomanagement volledig 
zal worden geëvalueerd en de risico’s worden geïnventariseerd. Wij geven met 
het oog hierop als zienswijze dat de voorgestelde storting van het 
rekeningresultaat 2017 doorgang kan vinden. En daarnaast verwachten wij van 
het Algemeen Bestuur dat bij het vaststellen van de nieuwe nota 
Weerstandsvermogen en Risicobeleid de omvang en voeding van deze reserve 
betrokken wordt.  
 
Ten aanzien van het rekeningresultaat stellen we vast dat er binnen het 
programma Gezondheid sprake is van een aantal negatieve afwijkingen ten 
opzichte van de begroting die naar het zich laat aanzien een structureler 
karakter hebben. Deze afwijkingen worden binnen het programma 
gecompenseerd door meevallers ten opzichte van de begroting die meer 
incidenteler van aard lijken te zijn. Wij geven als zienswijze dat maatregelen 
getroffen moeten worden om deze onevenwichtigheid op te lossen. Verder 
geeft het grote aantal positieve afwijkingen van de begroting wellicht 
aanleiding om de ramingen in de begroting(swijzigingen) voordat deze wordt 
vastgesteld in de concept-fase kritischer te toetsen. 



 
 
 
Blad 2 
 

 

 

1e begrotingswijziging 2018 

Uit de voorgestelde begrotingswijziging 2018 blijkt welke extra lasten van het 
Dekkingsplan 2.0 zich in 2018 voordoen. In de toelichting op de 
begrotingswijziging wordt verwezen naar de Kaderbrief 2019-2022 maar daarin 
staan wel de budgetuitzettingen en inkrimpingen met ingang van 2019 maar 
niet die voor 2018. Het blijft daardoor onduidelijk waarom (enkele) lasten die 
verband houden met het Dekkingsplan 2.0 wél maar budgetbesparingen níet al 
in 2018 optreden. Hierover willen we nadere uitleg om voorstaande 
onduidelijk weg te nemen. 
 
Wij vertrouwen erop dat onze zienswijze betrokken wordt bij de behandeling 
in het Algemeen Bestuur en de definitieve besluitvorming op 12 juli 2018. 
 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.   

 

Hoogachtend, 

 

De gemeenteraad van Leeuwarden, 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

 

griffier, 

 

 


