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Conceptbesluit
1. Het DB en AB te adviseren over de gemeentelijke zienswijzen op de kaderbrief 2019-2002,
programma Veiligheid.

Inleiding
Na vaststelling van de concept Kaderbrief 2019-2022 in december 2017 is deze op 21 december naar
alle Friese gemeenten gestuurd voor zienswijze. De gemeenten hebben tot 16 februari 2018 de tijd hun
zienswijze kenbaar te maken.
De Bestuurscommissie Veiligheid adviseert het Dagelijks bestuur / het Algemeen bestuur over de reactie
op de gemeentelijke zienswijzen met betrekking tot de kaderbrief. De door het Algemeen bestuur
vastgestelde kaderbrief vormt vervolgens de basis voor de conceptbegroting.
De planning van de bestuursbijeenkomsten is zodanig dat we bij de verzending van de stukken nog niet
beschikken over alle zienswijzen. Op basis van de collegevoorstellen die aan de raden worden
voorgelegd, hebben we een eerste beeld van de zienswijzen.
Bij de ontvangen zienswijze en reden van het (nog) niet kunnen instemmen met de (concept) Kaderbrief
2019-2022 komt voor het programma Veiligheid een thema aan de orde, te weten de uitzetting
kapitaallasten DP 2.0.
De gemeente Leeuwarden verzoekt om bij de portfolio-analyse en de evaluatie in het kader van DP 2.0
oplossingsrichtingen te betrekken die minder vergaande budgettaire consequenties met zich mee
brengen. Daarnaast wordt verzocht de uitkomsten van de portfolio-analyse actief te delen met het AB.
Het college van de gemeente Ooststellingwerf heeft een voorstel gedaan richting de raad om niet akkoord
te gaan met de uitzetting van de kapitaallasten.

Beoogd effect
Het adviseren van het DB en AB over de gemeentelijke zienswijzen op de kaderbrief 2019-2022,
programma Veiligheid.
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Argumenten

Kanttekeningen/risico’s

Financiële consequenties
Geen

Vervolgaanpak/uitvoering
Na advisering aan het DB en AB zal het AB de kaderbrief vaststellen. Daarna zal het kader worden
verwerkt in de conceptbegroting 2019 (-2022) en op 15 maart worden verzonden voor zienswijzen.
Definitieve vaststelling van de begroting 2019 vindt plaats in het Algemeen Bestuur op 12 juli 2018.

Communicatie
Communicatie zal plaatsvinden via de reguliere bestuurlijke besluitvorming.

Besluit:
niet vastgesteld
ongewijzigd vastgesteld
gewijzigd vastgesteld als volgt:
Kopie naar auteur
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