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Ûnderwerp : Bentwurding skriftlike fragen grûnposysjes gemeenten en weryndieling

Achte hear Posthumus,

Jim fragen, ynkommen op 26 juny, benderje wy as foicht.

Op 15 novimber 2011 hawwe jim antwurd jûn op fragen fan de FNP oangeande de nuodlike
grûnposysjes fan de Fryske gemeenten yn relaasje ta it finansjeel tafersjoch en de weryndie
ling. Yn jim antwurd op fraach 2 wie der sprake fan in ynventarisaasje fan de grûnproblema
tyk troch it lanlik fakberie gemeentefinânsjes en it ministearje fan BZK. De itkomsten scene
yn desimber 2011 beskikber wêze.

Fraach 1
Binne jim ree om de Steaten dit ûndersyk no ta te skikken?

Antwurd fraach 1
De ynventarisaasje fan de grûnproblematyk is in lânlik tema fan it fakberie en it ministearje
fan BZK. Yn oanfang wie it de bedoeling om dizze gegevens iepenbier te meitsjen, mar om-
reden dat in oantal provinsjes besluten ha om dit net te dwaan is sintraal besluten om it ûn
dersyk net yn de iepenbierens te bringen.

Fraach 2
Wat wiene yn grutte halen de konklt5zje foar de Ftyske gemeenten?

Antwurd fraach 2
Sjoch fraach 1
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Fraach 3
Hoefolie is de boekwearde fan de grûn fan de Fryske gemeenten no ôfwurdearre sûnt It be- tEgjin fan de finansjele krisis 2008? t 1

Antwurd fraach 3
Ut de jierrekken 2010 fan de gemeenten docht bliken dat ferskate gemeenten de boekwear- 1)
de werom bringe nei in reëel nivo. Ut itferskil yn boekwearde tusken 2008 en 2010 kin net
opmakke wurde hoefolle der ôfwurdearre is. Oan de iene kant is der noch grûn ferkocht en
oan de care kant binne der by ferskate gemeenten foarsjennings oanbrocht. Troch de fer- •

skate wize fan administrearjen kin net krekt oanjûn wurde mei hoefolle de boekwearde ôf- p.

wurdearre is.

Fraach 4
Hat it Kolleezje ûnderwilens, yn it ramt fan de wetlike taak op it mêd fan finansjeel tafersjoch
op de gemeenten, in eigen aktualisearre oersjoch fan de grûnposysjes en de risiko’s?

Antwurd fraach 4
Om in reëel byld te krijen fan de grûnposysje is de jierrekken it bêste ynstrumint. De begrut
ting jout gun folslein byld. Nei oanlieding fan de jierrekken 2011, dy’t fear 15 july ynstjoerd
wurde moat, sille wy op’e nij de balâns opmeitsje. De gegevens dy’t wy yn ûs eigen oersjoch
brûke binne net oars dan de gegevens dy’t wy oanrikke fear it lânlik tema. Wy sille der lânlik
op cantrune om de gegevens iepenbier te meitsjen . Mocht dit net slagje dan sille wy de
eigen gegevens fan de jierrekken 2011 fan de Fryske gemeenten publisearjen as op besjen
lizze.

Fraach 5
Wy hawwe ek frege nei de finansjele kwetsberens fan de gemeenten Ljouwert en It Hearren
fean by de beoardieling fan harren weryndielingsplannen mei Boarnsterhim. Jim skriuwe yn
novimber 2011: “Op basis fan de gegevens fan de kadernota’s ha wy foarearst gjin oanlie
ding om ien fan beide gemeenten ûnder tafersjoch te stellen. Is dêr op dit stuit wol sprake
fan, en wat binne de eventuele gefolgen foar it rinnende weryndielingstrajekt

Antwurd fraach 5
Yn it ramt fan It finansjeel tafersjoch wurdt de tafersjochfoarm opmakke nei ‘t de begrutting
fêststeld is. Hoewel wy oandacht ha fear fierdere ûntjouwings is der fear ûs oant no ta gjin
oanlieding om it tafersjoch op dizze gemeenten te yntinsivearjen.

Fraach 6
Jim skriuwe yn novimber 2011 ek: “Mei de gemeente It Hearrenfean binne der It Iêste fier tal
fan petearen west oer de finansjele posysje en yn it bysûnder it grûnbedriuw. Nei oanlieding
fan dizze petearen hat de gemeente in begjin makke mei it beheinen fan de risiko’s yn de
grûneksploitaasje ‘

Wannear wie It foar It earst dtidIik dat it finansjeel slim knypte by de gemeente It Hearren
fean? Wie it “begjin” dat de gemeente makke hat mei it beheinen fan de risiko’s genôch? Sa
net, is dat de reden dat okkerdeis de gemeente kenlik om finansjele help fan de Provinsje
frege hat.
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Antwurd fraach 6
De risiko’s fan it grûnbedriuw beheine har net allinne ta yndividuele gemeente. It probleem
spilet him lanlik ôf en de gemeenten dy’t troch de jierren hinne in aktive grûnpolityk fierd ha
rinne de grutste risiko’s. Yn Fryslân is dat ek it gefal.
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Deputearre Steaten fan Fryslân,

C&Dc)

J.A. Jorritsma, foarsitter
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