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Het Bildt verrast door
fors begrotingstekort
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE De gemeente
het Bildt stevent af op een tekort
van 495.000 euro op de begroting
van 2017. ,,Een steen op mijn
maag’’, zegt burgemeester Gerrit
Krol.

De gemeente had gerekend op een
overschot van 21.000 euro. De ge-
meenteraad is gisteravond ingelicht
over de onjuiste raming, die is ont-
staan door fouten. Volgens Krol gaat
het om een combinatie onvoldoen-
de interne controle en van een sys-
teemfout in de software.

Het college werd er deze zomer in
ieder geval ,,onaangenaam door ver-
rast’’, meldde de gemeente. Het col-
lege stelde een intern onderzoek in
toen ambtenaren de fouten ontdek-
ten. ,,Omdat ik het niet wilde en kon
geloven’’, licht Krol toe. De fout

bleek te liggen bij de berekening van
overheadkosten, waarvoor in 2017
een verandering werd ingevoerd.
,,Dat had budgettair neutraal moe-
ten blijven, maar er rolt een tekort
uit. Dit had niet zo gemoeten.’’

De burgemeester is opgelucht dat
uit de interne controle door de ac-
countant niet is gebleken dat er te
veel geld uitgegeven is of valsheid in
geschrifte is gepleegd. ,,Maar het
blijft een majeure fout.’’

Het Bildt gaat over enkele maan-
den samen met Menameradiel en
Franekeradeel tot de nieuwe ge-

meente Waadhoeke. Het doorgaan
van de fusie komt er niet door in ge-
vaar, maar Krol sluit niet uit dat er
gevolgen zullen zijn voor Waadhoe-
ke. ,,Alleen zijn die nu nog niet te
duiden.’’

De burgemeester benadrukt dat
inwoners van de gemeente niets zul-
len merken van de tegenvaller. Er
zullen geen plannen stopgezet wor-
den of lasten verhoogd. Het Bildt
gaat proberen het tekort zoveel mo-
gelijk terug te dringen.

Dat gebeurt in de eerstvolgende
raadsvergadering die gepland staat
voor 7 december. ,,De oplossing
moet binnen de huidige begroting
liggen. We zullen bijvoorbeeld kij-
ken naar de bestemmingsreserves.’’

Volgens de gemeente is de alge-
mene reserve ruim voldoende als er,
na de maatregelen die de raad
neemt, nog een tekort overblijft. De
reserve bedraagt 1,8 miljoen euro.

‘Inwoners zullen
niets merken van
de tegenvaller’


