
 
Motie Terugdringen begroting GR FUMO – GB, CDA en PvdA  
De gemeenteraad van Franekeradeel, in vergadering bijeen op 24 april 2014;  
 
overwegende dat:  
• De gemeenteraad van Franekeradeel tevreden is met de totstandkoming van een 
Gemeenschappelijk Regeling (GR) met alle Friese gemeenten, provincie Fryslân en 
Wetterskip Fryslân, voor de uitvoering van de diensten van de FUMO, conform de landelijk 
overeengekomen kwaliteitscriteria;  
• De invoering van deze GR ook voor de Franekeradeel gevolgen heeft;  
• Een gemeenschappelijke regeling gepaard zou moeten gaan met synergievoordelen;  
• Uitgangspunt is dat de werkzaamheden die vanuit de MAD bij de FUMO worden 
ondergebracht tegen dezelfde, of lagere kosten, worden uitgevoerd  
• Twee derde van de kosten van de FUMO aan personeelslasten wordt begroot  
• Het verwacht mag worden dat er efficiëntie behaalt kan worden door integratie van de 
samengevoegde uitvoerende diensten en het management alsmede door stroomlijning en 
uniformering van de werkprocessen.  
• Vermindering van kosten voor de FUMO indirect leidt tot vermindering van de bijdrage van 
de Gemeente Franekeradeel aan de GR FUMO  
• Een inspanning tot het zo efficiënt en kostenbewust inrichten en uitvoeren van door 
gemeenschapsgeld gefinancierde diensten door burgers verwacht mag worden  
• We als gemeente Franekeradeel kritisch zijn op de kosten van de eigen ambtelijke dienst 
maar ook kritisch kijken naar instellingen die vanuit de gemeente Franekeradeel worden 
ingehuurd  
• We vanuit die gedachte ook vinden dat de FUMO zeer kritisch naar haar eigen begroting 
moet kijken en maximaal kostenefficiënt dient te werken  
• Sturen op een GR altijd complexer is, dan op diensten die we zelf uitvoeren  
• Een politiek signaal vanuit de gemeenteraad, de wethouder een stevig mandaat geeft om 
zich kritisch op te stellen in het bestuur van GR FUMO  
• We hopen dat ook andere Friese gemeenteraden zich vergelijkbaar opstellen  
 
constaterende dat:  
• De ontwerpbegroting 2014 een uitzetting laat zien van  
€ 712.105,- in vergelijking me het bedrijfsplan 2012;  
• dat deze uitzetting voornamelijk in hogere management en personeelskosten zit welke met 
bijna 9% “autonoom zijn gegroeid”;  
 
verzoekt het college:  
1. zich maximaal in te spannen door zich binnen het DB en het AB van de FUMO sterk te 
maken dat de FUMO in de begroting van 2016 een efficiency verbetering realiseert van 5% 
t.o.v. de begroting voor 2014. Het beoogde doel hierbij is dat de uitbesteding van 



werkzaamheden door tariefsverlaging bij de FUMO tot (verdere) kostenbesparing voor de 
deelnemende gemeenten leidt;  
2. de raad hierover bij de aanbieding van de programmabegroting 2015 e.v. te informeren;  
3. deze motie toe te sturen aan alle andere Friese gemeenteraden;  
 
en gaat over tot de orde van de dag 
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