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Agendapunt 3 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

Senior controller 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Het AB te adviseren om de jaarrekening 2016, voor wat betreft het programma Veiligheid 
ongewijzigd vast te stellen. 

2. Het AB te adviseren om de begroting 2018, voor wat betreft het programma Veiligheid 
ongewijzigd vast te stellen. 

 
Inleiding 

Stand van zaken zienswijzen 
De gemeenten hadden tot 16 juni 2017 de tijd hun zienswijze te geven op zowel de jaarrekening 2016 als 
de programmabegroting 2018. Inmiddels zijn van alle gemeenten de zienswijzen bekend. Uit de huidige 
stand van zaken van de zienswijzen kan geconcludeerd worden dat deze voor wat betreft de inhoud van 
het programma Veiligheid niet leiden tot een aanpassing van zowel de jaarrekening 2016 als de begroting 
2018.  

 
Beoogd effect 

Het verlenen van decharge aan het dagelijks bestuur en het directieteam over 2016 en het vaststellen 
van de gewijzigde kaders voor 2018  om zodoende het AB een juiste en volledige begroting 2018 vast 
laten stellen. 

 
Argumenten 



1. Met vaststelling van de stukken is de definitieve bijdrage 2016 bekend en worden de kaders voor 
2018  geactualiseerd 
Door het vaststellen van de jaarrekening 2016 wordt décharge verleend aan het dagelijks bestuur 
over 2016 en wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor 2016 bekend. Met het vaststellen 
van de begroting 2018 zijn de kaders voor deze jaren geactualiseerd en bekend, zodat de 
organisatie het afgesproken beleid kan gaan uitvoeren. 

 
2. De gemeentelijke zienswijzen leveren vooralsnog  geen bezwaren op voor ongewijzigde 

vaststelling 
Vooralsnog hebben drie van de 24 gemeenten hebben een zienswijze ingediend die echter de 
vaststelling van de voorliggende stukken niet belemmerd. 

 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

De programmabegroting 2018 en de jaarrekening 2016 worden conform de wet gemeenschappelijke 
regelingen verzonden aan Gedeputeerde Staten van Provinsje Fryslân. 

Communicatie 

Conform de reguliere kanalen richting verdere besluitvorming. 

 
 
 

Besluit: 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris: 

Kopie naar auteur 
 


