
INUDEMEREN  Half jaar uitstel verwacht om lastige begroting alsnog sluitend te krijgen 

• • • 
'Niet snijden, in formatie' 



Wegwerk aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk zal in elk geval wel afgerond worden. 	 FOTO STUDIO KASTERMANS/DANIËLLE VAN COEVORDEN 

Wijdemeren krijgt van 
de provincie Noord-Hol-
land naar verwachting 
een half jaar om alsnog 
een sluitende begroting 
op te steilen. Het moet 
eigenlijk dit jaar, maar 
dat lukt niet. 

Hans van Keken 

Wijdemeren 1  Wijdemeren heeft 
de provincie om uitstel gevraagd 
voor het indienen van de begroting 
voor volgend jaar. Die had net als 
van alle gemeenten in Noord-Hol-
land op 15 november klaar moeten 
zijn, maar dat wordt nu 14 decem-
ber. De verwachting is dat dat uitstel 
wordt toegezegd. 

Niet haalbaar 
Dat er geen sluitende begroting zou 
komen voor volgend jaar was eerder 
al bekend. „Het is niet haalbaar, en 
we willen die ook niet met kunst-
grepen alsnog regelen", zegt Zagt 
daarover. „Ik heb de wijsheid niet in 
pacht, maar ik zie wel wat Wijdeme-
ren nu nodig heeft. En dat is dat we 
onszelf niet voor de gek houden." 

Inhuur personeel 
Zagt wijst op de onder meer grote 
kosten die nog steeds gemoeid zijn 
met de inhuur van personeel. Die 
zouden dit jaar zomaar richting de 
twee miljoen kunnen gaan, terwijl 
er een half miljoen was begroot. „En 
dan zijn er ook nog de sterk geste-
gen energieprijzen. We moeten 
eerst een goede inventarisatie krij-
gen van de kosten. vandaar dat we 
een schriftelijk verzoek om uitstel 
hebben ingediend." 

Provinciebestuurder 
Met provinciebestuurder Ilse Zaal 
heeft de wethouder afgelopen vrij-
dag overleg gehad over de ontstane 
situatie. „Zij was het met me eens 
dat de kans op preventief toezicht 
door de provincie aannemelijk is. 
Een definitief besluit komt pas als 

de gemeenteraad de niet-sluitende 
begroting heeft vastgesteld en aan 
de provincie voorgelegd. In dat 
overleg is ook gezegd dat Wijdeme-
ren de gebruikelijke twee keer der-
tien weken uitstel krijgt. „Om orde 
op zaken te stellen", aldus Zagt. 

Helpen 
Zaal is ook ingelicht over de proble-
men waarmee Wijdemeren worstelt. 
Dan gaat het om de verwachte inci-
dentele en structurele tekorten. 
Zagt: „We hebben ook uitgelegd 
waarom we de voorgeschreven plan-
ning van het indienen van de begro-
ting niet halen. En we hebben ge-
vraagd hoe de provincie ons kan hel-
pen." 

Vooruitlopend op het proces om 
tot preventief toezicht te komen.  

wordt een delegatie van de gemeen-
teraad op 7 of 8 december - een week 
voor het indienen van de niet-slui-
tende begroting - op het provincie-
huis, gevraagd om met de provincie-
bestuurder te praten. 

Orde op zaken 
Orde op zaken stellen, zoals Zagt 
zegt, zal volgens hem leiden tot 
pijnlijk beslissingen. „Maar de for-
matie inkrimpen, dat is niet aan de 
orde", laat hij desgevraagd weten. 

Ook het flink verhogen van de on-
roerendezaakbelasting waarmee ge-
meenten nog wel eens dreigende te-
korten willen voorkomen, ligt vol-
gens hem niet voor de hand. „Het 
stuit me tegen de borst om de lokale 
lasten te verhogen om een gapend 
gat te vullen. Zeker in deze ingewik-
kelde tijd." 

Opties die een gemeente heeft om 
de uitgaven te minderen zijn onder 
meer het uitstellen (temporiseren) 
van projecten. Dat is inderdaad iets  

waarnaar gekeken wordt, meldt 
Zagt, al wil hij geen concrete projec-
ten noemen waaraan nu gedacht 
wordt. „In elk geval zal dat niet het 
gebouw voor de openbare Loos-
drechtse basisscholen (IKC,') in Loos-
drecht zijn en het wegwerk op de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk." Moge-
lijkheden om, zoals de wethouder 
zegt 'meer vet op de botten te krij-
gen' zijn afstoten van gemeentelijk 
eigendom (gebouwen) of uitstellen 
van werk aan wegen of buurten. 


