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Beste meneer S. Zoodsma, 

Op 5 januari 2021 heeft de provincie Frvslán een persbericht gepubliceerd over het 
preventief financieel toezicht voor de GR Frvslàn West. Hierna heeft de raad geen 
mededeling van het college meer ontvangen. Na aanleiding van het persbericht hebben wij 
onderstaande vragen van u ontvangen. 

Vragen 
1. Hoe vaak is er tussen 15 augustus en 15 december contact geweest met de provincie over 

het indienen van de begroting van de GR en op welke manier zijn die gesprekken vastgelegd. 
2. Is de provincie op de hoogte gebracht dat Sudwest en DFM pas op resp. 16/12 en 17 /12 

haar raadsvergaderingen hadden en dus hun besluit pas na 15/12 konden indienen. Jo ja, 
wat was de reactie van de Provincie, Zo nee, wat is daarvoor de reden. 

3. In welk perspectief staat de aangenomen motie op 9 december nu er preventief toezicht van 
toepassing is. Welke gevolgen heeft dit? 

Antwoord namens het college 
In de eerste plaats de verontschuldigingen voor de late beantwoording van uw vragen. Deze 
vertraging is veroorzaakt door de intergemeentelijke afstemming en communicatiestoring in 
de overdacht van dossier. 

Antwoord 1. 
Er is een paar keer telefonisch contact geweest met de provincie. Daarvan is niets 
vastgelegd. 
Er is een paar keer schriftelijk contact geweest. Verzoek om uitstel, aanvullende motivatie op 
dat verzoek, ontvangst uitstel tot 15 dec, melding dat gemeenten dat niet haalden ivm 
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termijnen van raden. Toen was het stil, tot ca 16 december telefonisch bericht kwam. 

Antwoord 2. Er is wel melding gedaan van de raadstermijnen( zie antwoord 1) maar vanuit 
de Provincie geen reactie 

Antwoord 3. Dat wordt nog uitgezocht. De precieze invulling van het preventief toezicht 
van de Provincie op de GR Frvslán West wordt tussen gemeenten, GR en Provincie 
besproken. De uitkomsten uit het overleg worden zo spoedig mogelijk met de raad gedeeld 
door een raadsmemo. 

Met vriendelijke groet, 

bu~~~ ~~ethouders van de 'n: Hargen, 
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S. van den Broek W.R. Sluiter 
Secretaris Burgemeester 
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