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Geachte heer Kleinhuis, 

In uv^ brief van 31 maart 2018 vraagt u het college en de gemeenteraad in te 
stemmen met de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 en, indien wij hiertoe 
aanleiding zien, een zienswijze in te dienen. Hierbij reageren wij op uw 
verzoek: 

"De jaarstukken 2016 seven ons seen aanleidins tot het indienen van 
een zienswijze. Wij kunnen ons vinden in uw voornemen om het saldo 
van 2016 te verrekenen met de deelnemende gemeenten. 

Uit de begroting 2018 blijkt dat in de meicirculaire 2017 duidelijk 
wordt of de uitvoering van het Rijksvaccinatieprosramma 
budgetneutroo/ zal plaatsvinden. Als blijkt dat dit niet het geva/ is, 
dient u - in beginsel - deze tegenvo/ier binnen het programmo op te 
vongen. 

Verder blijkt uit uw begroting dat u start met het treffen van 
voorbereidingen op de komst van de nieuwe Omgevingswet. We zien 
groog dat u in de begroting toelicht hoe u gemeenten betrekt in de 
(totstandkomins van) de beslissingen die hieromtrent genomen worden. 

Ook verzoeken wij u om in de begroting een toelichting op te nemen 
over de investering in huisvesting binnen het product Crisisbeheersing. 
Waar bestaan deze investering u it en waarom zijn deze noodzakelijk?" 

Sjoch dizze stêd; sjoch wat der runom bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - PiterTeipstra 



Blad 2 

Wij vertrouwen er op dat onze zienswijze betrokken wordt in de behandeling 
van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 in het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Fryslan. 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Leeuwarden, 


