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Geacht bestuur,
- Inleiding
Uw verzoek om een eventuele zienswijze op de aangeboden wijziging van de begroting 2019 van de
FUMO is behandeld in de vergadering van onze gemeenteraad op 21 mei jl.
- Besluit
In de vergadering van 21 mei 2019 heeft de gemeenteraad besloten om geen zienswijze in te dienen
tegen deze wijziging begroting FUMO 2019.
Wel willen wij u onze zorgen over de FUMO kenbaar maken. De hieronder geuite zorg is van het
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.
-

Toelichting

M.b.t. de zienswijze
Wij hebben besloten geen zienswijze in te dienen omdat wij van mening zijn dat de gevraagde extra
kosten noodzakelijk zijn voor een normaal functionerende FUMO. Ook zijn wij van mening dat het
beter is om gedurende het jaar met deze kosten te worden geconfronteerd in plaats van bij de
jaarafrekening. Voor wat betreft de Omgevingswet geldt dat ook de FUMO voldoende voorbereid moet
zijn op deze wet. Daarvoor vinden wij het logisch dat u budget krijgt voor deze nieuwe ontwikkeling.
Gelet hierop zijn wij van mening dat de gevraagde middelen noodzakelijk zijn en geen luxe. Dat is
voor ons reden om geen zienswijze in te dienen.
M.b.t. de zorgen over de FUMO
In de gewijzigde begroting FUMO 2019 vraagt u om extra financiële middelen om de basis op orde te
krijgen. Voornamelijk gerelateerd aan loonkosten. Zoals wij reeds eerder hebben aangegeven zijn wij
van mening dat de forse extra middelen die (met name) in 2018 en 2019 beschikbaar zijn gesteld
voldoende moeten zijn om de basis op orde te krijgen. Wat ons betreft is met deze wijziging van de
begroting 2019 de limiet voor extra middelen voor de basis op orde, echt bereikt. Met de beschikbare
middelen moet het worden gedaan. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat er elk jaar weer extra
middelen worden gevraagd om de basis op orde te krijgen.
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Wij begrijpen de ontwikkeling die de FUMO doormaakt en dat de weg naar FUMO 2.0 moeizaam en
langzaam gaat. Ook begrijpen wij dat een doorontwikkeling geld en tijd kost. Doel is een goed
functionerende FUMO en daarvoor is in het verleden behoorlijk wat budget beschikbaar gesteld. Het
project FUMO 2.0 draait nu al enige tijd en 2019 is het jaar dat dit tot resultaten moet leiden. Het kan
niet zo zijn dat er elk jaar hiervoor weer extra budget wordt gevraagd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog,
de secretaris,

de burgemeester,

P.G. Küppers

I. van Gent
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