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Westergo kan fluiten
naar voorschot

De drie deelnemende gemeenten
Menameradiel, het Bildt en Fra-
nekeradeel hadden om 6 miljoen
euro gevraagd. Dit ter dekking
van de kosten die nu al worden
gemaakt om de fusie, die in 2018
ingaat, te realiseren.

Alle gemeenten die fuseren
worden in de voorbereiding ge-
confronteerd met kosten voor
overleg, inhuur, tijdelijke huis-
vesting, automatisering, wacht-
geldverplichtingen en kosten van
reorganisatie. Deze kosten wor-
den aangeduid als frictiekosten.

Het rijk voorzag al in de opvang
van deze kosten door een herin-
delingsbijdrage toe te kennen.
Deze bijdrage wordt uitgekeerd
aan de rechtsopvolger, in het ge-
val van deze drie gemeenten de
nieuwe gemeente Westergo. Het
geld komt dan pas in 2018 los.
Omdat ook het rijk inzag dat er
juist van te voren al kosten wor-
den gemaakt, is in 2013 de rege-
ling verruimd en kunnen ge-
meenten voorafgaand een extra
uitkering van 25 procent ontvan-
gen. De drie gemeenten kunnen
hier in 2017 aanspraak op maken.

De provincie beseft dat er als-
nog kosten zijn die van 2014 tot
2016 gemaakt worden, maar wijst
erop dat de gemeenten dit ten las-
te van hun algemene reserve kun-
nen brengen, zelfs al voldoen ze
hiermee niet meer aan de voor-

MENAAM De provincie Fryslân
wijst een verzoek om voorfinan-
ciering van de herindelingskos-
ten van de toekomstige gemeen-
te Westergo af.

schriften over de hoogte van deze
reserve. De frictie-uitkering die ze
later ontvangen kunnen ze ge-
bruiken om de reserve weer op
peil te brengen.

Zouden de gemeenten toch
vooraf gecompenseerd willen
worden, dan kunnen ze voor ren-
teloze voorfinanciering ook aan-
kloppen bij marktpartijen, stelt
de provincie. Bovendien moet
eerst wettelijk worden vastge-
steld dat gemeenten daadwerke-
lijk opgeheven worden. Naar ver-
wachting stellen het Bildt, Frane-
keradeel en Menameradiel het
herindelingsadvies in 2016 vast.
Daardoor krijgen ze in 2017 al au-
tomatisch recht op de extra bij-
drage van het rijk en valt er nog
maar weinig voor te financieren,
stelt de provincie.

Gisteren werd op een gezamenlijke
nieuwjaarsbijeenkomst van de be-
trokken gemeenten het werklogo
van de fusie tussen Franekeradeel,
het Bildt en Menameradiel ge-
toond.


