
 

 

 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2021 
 

 

 
Programma: 5  Mienskip 
Onderwerp :  I 9 Organisatiekosten ANNO III 2022-2024 
 

 
 

Toelichting: 
Net als bij de eerdere twee ANNO samenwerkingsagenda’s wordt ook voor ANNO III 
voorgesteld de samenwerking te laten begeleiden door een ‘sober’ in te richten 
projectorganisatie. De verdeling van de kosten van de projectorganisatie over de 
samenwerkende overheidspartners betekent voor de provincie een bijdrage over de periode 
2022-2024 van € 375.000,-.  
 
Mede op basis van het besluit dat door uw Staten in september 2020 is genomen over de 
voortzetting van de bestuurlijke samenwerking in de verschillende regio`s, zijn we 
voornemens de samenwerking in Noordoost Fryslân nog verder te verzilveren door met 
ingang van 2022 een derde ANNO-periode in te gaan. De zes overheidspartners van ANNO 
(gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Tytsjerksteradiel, Wetterskip 
en provincie Fryslân) hebben een belangrijke rol om van deze regionale samenwerking weer 
een succes te maken. 
 
Per brief van 22 juni jl. (nr. 01886051) hebben we uw Staten laten weten dat we met onze 
partners bezig zijn de ANNO III-samenwerking vorm te geven en een samenwerkingsagenda 
op te stellen. Inmiddels is bekend hoe de organisatie wordt ingericht. Net als in ANNO II zal 
de samenwerking ANNO III ondersteund worden door Team ANNO. De kosten van Team 
ANNO verdelen we op dezelfde wijze als bij ANNO II; iedere organisatie betaalt haar 
aandeel. Recent is bekend geworden dat de coördinatie ‘lyts en linich’ wordt vormgegeven. 
De bijdrage van de provincie aan de kosten van de projectorganisatie zullen daardoor  € 
125.000 per jaar voor de periode 2022-2024 bedragen.  
Wij hadden niet voorzien dat over de inrichting en de kosten van de projectorganisatie zo laat 
in het jaar pas duidelijkheid kon worden gegeven. Als gevolg hiervan konden wij een 
aanvraag voor de provinciale bijdrage aan de projectorganisatie ANNO III niet mee laten 
lopen in de Kadernota 2022, die door ons op 18 mei jl. werd vastgesteld.  
 
Omdat uw Staten de continuering van de regionale samenwerking belangrijk vindt en de 
samenwerkingsagenda ANNO III in 2022 start, hebben wij besloten uw Staten voor te stellen 
deze middelen via de 2e Berap beschikbaar te stellen. 
 

 

Voorstel: 
In totaal € 375.000 beschikbaar te stellen voor de organisatiekosten van ANNO III in de 
periode 2022-2024. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

5 Mienskip  125.000 125.000 125.000  

 Begrotingssaldo  -125.000 -125.000 -125.000  

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

 
  


