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ADVIES
Inleiding
Voor u ligt de conceptbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023 – 2025 van de
Gemeenschappelijke Regeling “de Waddeneilanden”.
Bij de conceptbegroting voor 2022 en het meerjarenperspectief 2023 – 2025 is aansluiting
gezocht bij de gerealiseerde cijfers van 2020 en is verder gewerkt op basis van de begroting
2021.
Het is op dit moment nog niet goed mogelijk al een exact inzicht te krijgen in de activiteiten
die wij in 2022 zullen gaan uitvoeren. Op basis van het in ontwikkeling zijnde Programma
Waddeneilanden zal namelijk mogelijk in de loop van het jaar de toekomstige organisatie van
de GR verder worden ontwikkelt en vormgegeven. Dit kan van invloed zijn op de begroting
van 2022 en latere jaren.
Deze voorliggende begroting is opgesteld op basis van een bestendige gedragslijn van de
afgelopen jaren. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•
•
•
•

De begroting 2021 is in principe als uitgangspunt genomen;
De budgetten zijn op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 zo nodig
aangepast;
Op verzoek van de eilanden is de begroting nu opgesteld zonder Btw, dit betekent dat
het Btw-voordeel wat in andere jaren op rekeningbasis ontstond nu niet meer ontstaat
en reeds in de begroting is verdisconteerd;
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn iets gestegen t.o.v. de begrote
bijdragen over 2021;
De post personeelskosten vijf eilanden kan, op basis van het in ontwikkeling zijnde
Programma Waddeneilanden, mogelijk in 2021/2022 worden aangepast. Een
eventuele aanpassing volgt alleen na concrete besluitvorming van het Dagelijks
Bestuur op basis van een uitgebracht advies hierover van de Directieraad.
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