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Raadsinformatiebrief 

1 Zaaknummer: 59575 1 Openbaar 

1 Verzonden aan de raad op: 2 8 MEI 2020 

Onderwerp: Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 
GR Marrekrite 

Kennisnemen van: 
1. De concept Jaarstukken 2019 GR Marrekrite. 
2. De concept Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 GR Marrekrite en het 

voorstel tot indiening van een zienswijze. 

Beste raadsleden, 

Sinds maart 2011 neemt de gemeente Harlingen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) Marrekrite. De Marrekrite is een samenwerkingsverband tussen provincie Frvslän en de 
gemeenten in Friesland. De Marrekrite verzorgt de toeristische basis van infrastructuur in 
Friesland op het gebied van water- en landrecreatie (toelichting in bijlage 1). 

Jaarlijks overlegt de GR Marrekrite de jaarstukken van het voorgaande jaar en de concept 
Begroting voor het komende jaar. In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
wordt bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen op de 
begroting kenbaar kunnen maken aan het Algemeen Bestuur van de regeling, voordat deze 
de begroting definitief vaststelt. 

Bijgaande concept Jaarstukken 2019 (bijlage 2) en concept Begroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2024 van de GR Marrekrite (bijlage 3) voldoen aan de eisen van het 
Besluit Begroting en Verantwoording en zijn in het Dagelijks Bestuur van 27 februari jl. 
besproken. 
De in de GR opgenomen reactietermijn bedraagt acht weken. Helaas is deze termijn te kort 
gebleken om onze gebruikelijke besliscyclus te doorlopen. Het Algemeen Bestuur GR 
Marrekrite vergadert op 25 juni a.s. over de stukken. De eerst mogelijke raadsvergadering is 
pas op 1 juli a.s. Daarom informeren wij u via deze informatiebrief over de genoemde 
stukken en het voornemen om een zienswijze in te dienen. Hiermee stellen wij uw raad in de 
gelegenheid eventuele wensen of aanvullingen op de ontwerpbegroting 2022-2024 als 
'Motie vreemd aan de orde van de dag' in te dienen voor de raadsvergadering van 3 juni a.s. 
Uw raad kan er dan alsnog een officieel besluit over nemen. 

Ondernomen acties n.a.v. zienswijzen in 2019 
Vorig jaar heeft Harlingen geen zienswijze ingediend op de concept Begroting 2020 en de 
Meerjarenraming 2021-2023, onder meer omdat de financiële situatie positief was en de 
jaarrekening 2018 afsloot met een positief resultaat. 
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Een aantal andere gemeenten hebben wel een zienswijze ingediend die vooral ging over de 
volgende onderwerpen: 
- Begroting BBV-proof maken. 
- Meerjarenonderhoudsplan opstellen in relatie tot een onderhoudsreserve. 
- Weerstandscapaciteit beter toelichten inclusief meerjarenraming Algemene Reserve. 
- Meerjarenraming ook beleidsmatig toelichten. 

Marrekrite heeft hierop actie ondernomen door het oprichten van een werkgroep van 
financieel specialisten uit de deelnemende gemeenten. Deze werkgroep is met de 
aanbevelingen aan de slag gegaan. 
Daarbij is begonnen met het financieel beleid (verordeningen en notities). Die stukken zijn 
vorig jaar allemaal opgeleverd en vastgesteld in het AB van 12 december 2019. 
Ook in de Planning en Control stukken is geïnvesteerd. Daarmee voldoen de begroting 2021 
en de meerjarenraming 2022-2024 nu aan de richtlijnen Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV). 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een geactualiseerde investeringsplanning. 
Deze heette in het verleden de meerjarige onderhoudsplanning, maar dit is een onjuiste 
benaming want damwanden en steigers moeten veelal compleet vernieuwd (of gesloopt en 
niet meer vervangen) en op sommige plekken uitgebreid (volledig nieuw dus) worden. Dit is 
een omvangrijke operatie die nog enkele jaren in volle omvang voortduurt (op 
begrotingsbasis 1,25 miljoen per jaar). Hierdoor is het ook noodzakelijk om vanaf 2022 lang 
vreemd vermogen aan te trekken (een nieuw fenomeen in de historie van Marrekrite). 

Met het bepalen van (de uitgangspunten van) het weerstandsvermogen is gestart. Dit is nog 
niet klaar, maar dat hangt ook samen met de baggeropgave. Het helder krijgen van de 
baggeropgave is een belangrijk punt om een goede beoordeling te geven over het 
weerstandsvermogen van de Marrekrite, omdat in afgelopen jaren veel bijdrage Baggeren in 
de reserve is terechtgekomen vanwege het ontbreken van een samenhangende visie op het 
baggeren (samen met de provincie). Marrekrite is hierbij sterk afhankelijk van de provincie, 
omdat het zelfstandig opzetten van baggerprojecten zeer kostbaar en weinig effectief is. 
(NB: De gemeenten Harlingen betaalt geen bijdrage voor het baggeren, aangezien 
Marrekrite in deze gemeenten geen aanlegvoorzieningen heeft). 

Dit alles heeft er onder andere toe geresulteerd dat de toezichthouder zich in eerste 
instantie 'voorbehoud ten aanzien van de begroting 2020' omgezet heeft in een 
goedkeuring. 
Marrekrite is dus op de goede weg, maar is er nog niet. Ten aanzien van de concept 
Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 adviseert het college de raad dan ook om dit 
jaar op een aantal onderwerpen wél een zienswijze in te dienen. 

Jaarstukken 2019 
Het rekeningresultaat is verbeterd ten opzichte van de tweede begrotingswijziging 2019. Er 
is€ 245.000 aan extra resultaat geboekt. Het resultaat komt daarmee uit op€ 613.000. Dit 
resultaat is met name als gevolg van de verkoop van gronden en het terugdraaien van de 
versnelde afschrijving op activa, zoals voorgesteld bij de tweede begrotingswijziging: dit 
werd gezien als een stelselwijziging en daarmee niet toegestaan. Een extra nadeel van krap 
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€ 100.000 moest worden genomen als gevolg van de exploitatie van de Hûskes, de 
vuilwatervoorzieningen voor recreanten. Marrekrite is momenteel nog in overleg met de 
provincie over de structurele onderhoudslasten van deze Hûskes. 
Het Algemeen Bestuur beslist op 25 juni op basis van het voorstel van het Dagelijks Bestuur 
over de bestemming van het rekeningsaldo. Het voorstel aan het AB zal naar alle 
waarschijnlijkheid zijn om het rekeningsaldo toe te voegen aan de Algemene Reserve, die 
daarmee per 31-12-2019 € 3.213.000 zal bedragen. 

Zienswijze op Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 
Over de Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 hebben wij de volgende 
kanttekeningen: 

Weerstandsvermogen en deelnemersbijdrage 
De Algemene Reserve dient ter dekking van de onvoorziene uitgaven. Als enige risico 
worden de personeelskosten genoemd. Hiervoor wordt een bedrag ter grootte van 50% van 
de jaarlijkse personeelskosten als weerstandscapaciteit aangehouden:€ 280.000. De 
Algemene Reserve bedraagt ultimo 2021 € 3,64 miljoen, dus€ 3,26 miljoen meer. 
Wij stellen dan ook voor als zienswijze op te nemen dat het proces tot het bepalen van (de 
uitgangspunten van) het weerstandsvermogen uiterlijk eind 2020 moet hebben geleid tot 
een goede berekening van weerstandscapaciteit, waarbij een eventueel overschot aan 
algemene reserve conform de geldende verdeelsleutel terug moet worden gestort naar de 
deelnemende gemeenten. 
Gezien bovenstaande en gezien de structureel sluitende begroting zien wij op voorhand 
tevens niet de noodzaak om de deelnemersbijdrage, zoals voorgesteld, vanaf 2022 weer 
structureel met 2% per jaar te indexeren. Ook op dat punt stellen wij voor een zienswijze in 
te dienen. 

Meerjarenraming 
De meerjarenraming is wederom alléén financieel. Eén van de wensen was om deze ook 
beleidsmatig toe te lichten, zodat een beeld kon worden gekregen van de toekomstvisie van 
Marrekrite. We adviseren daarom op dit punt een zienswijze in te dienen 

Vragen, wensen en bedenkingen? 
In deze brief hebben wij u geïnformeerd over de Jaarstukken en concept Begroting en 
Meerjarenraming GR Marrekrite. Op 25 juni a.s. worden deze stukken aan het AB Marrekrite 
voorgelegd ter besluitvorming. Heeft u vragen, wensen of bedenkingen tot de concept 
Begroting en/of de Meerjarenraming en/of voorgestelde zienswijze? Dan kunt u zoals eerder 
aangegeven een Motie vreemd aan de orde van de dag indienen voor de raadsvergadering 
van 3 juni a.s. 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlagen: 
1. Toelichting deelname aan GR Marrekrite 
2. Concept jaarstukken 2019 
3. Concept begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 


