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Onderwerp
beschikbaarstelling budget projectleider doorontwikkeling samenwerking

Korte inhoud
Op basis van het rapport “Evaluatie samenwerking dragende organisaties &
werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel” willen beide gemeenten
uitwerking geven aan de conclusies en aanbevelingen van het rapport. Hiertoe willen
de gemeenten een compacte projectorganisatie inrichten onder leiding van een externe
projectleider. De projectleider is op basis van een eerder door de raad genomen besluit
reeds gestart met het opzetten van een projectplan. Hiervoor heeft de raad reeds
middelen beschikbaar gesteld. Echter voor de uitwerking van het plan is nog een
aanvullend budget noodzakelijk.

Voorstel van het College
Het college stelt voor om een budget van € 26.350,00 ex BTW ter beschikking te
stellen. Dit bedrag is inclusief het eerder aangevraagde bedrag van € 7.500,00 ex BTW
voor het opzetten van het plan van aanpak.
Het college zal ten behoeve van deze kosten met een begrotingswijziging voor 2018
komen.
Burgum, 13 februari 2018
Het college van Tytsjerksteradiel
de secretaris

de burgemeester

H.M. van Gils

drs. L.J. Gebben

Raadsbesluit

Gemeente Tytsjerksteradiel
Raadsvergadering d.d. 22 februari 2018, punt 12b

De Raad van de gemeente Tytsjerksteradiel:
overwegende dat:


Er een budget noodzakelijk is
‘doorontwikkeling samenwerking’.

ten

behoeve

van

de

projectinrichting

gelezen het voorstel van het College d.d. 13 februari 2018;
kennis genomen hebbend van
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel;

het

raadsvoorstel

Evaluatie

samenwerking

BESLUIT:
een budget van € 26.350,00 ex BTW ter beschikking te stellen. Dit bedrag is inclusief
het eerder aangevraagde bedrag van € 7.500,00 ex BTW voor het opzetten van het
plan van aanpak.
Het college zal ten behoeve van deze kosten met een begrotingswijziging voor 2018
komen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente
Tytsjerksteradiel van 22 februari 2018.

De Raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

R.M. Koster

drs. L.J. Gebben
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