
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 
12 juli 2018         1 
  Behandeld door Doorkiesnummer 
    H. Sibma  088 22 99 675   
Onderwerp  E-mail  
Reactie zienswijzen begroting 2019, jaarstukken 2017 en eerste 
begrotingswijziging 2018 

h.sibma@vrfryslan.nl   

 
 
Geacht college, geachte raad, 
 
 
Eerder dit jaar hebben wij u de jaarrekening 2017, de eerste begrotingswijziging 2018 en de 
programmabegroting 2019 toegezonden. We waren nieuwsgierig naar uw zienswijze op deze stukken, 
zoals we dat aan alle gemeenten hebben gevraagd.  
 
Vijftien van de twintig gemeenten hebben geen zienswijze ingediend. U was één van de vijf gemeenten die 
wel van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om een opmerking te plaatsen bij de stukken. Via deze 
brief informeren wij u over de reactie op uw zienswijze en de definitieve besluitvorming in het algemeen 
bestuur. 
 
Uw zienswijze en onze reactie 
Uw gemeente heeft aangegeven in te stemmen met de stukken met daarbij een aantal reacties: 
 
Uw gemeente vindt dat de egalisatiereserve alleen ingezet kan worden om incidentele tegenvallers op te 
vangen en geen structurele uitgaven te bekostigen. 
Onze reactie: De egalisatiereserve is in beginsel ingesteld om schommelingen in de resultaten over de 
jaren heen op te kunnen vangen. Deze schommelingen zijn incidenteel van aard. In dit geval wordt de 
egalisatiereserve eveneens transparant ingezet om een naderend incidenteel tekort in 2018 op te kunnen 
vangen. Hiermee voorkomen we dat gedurende het begrotingsjaar een incidentele verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage moet worden doorgevoerd. Voorstellen voor de inzet van de egalisatiereserve 
worden altijd voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. 
 
Daarnaast vraagt uw gemeente in hoeverre de raming van de kapitaalslasten en de investeringsambities 
realistisch zijn 
Onze reactie: Er is op basis van dekkingsplan 2.0 een realistische investeringsplanning gemaakt voor de 
komende beleidsperiode. In 2017 en 2018 was sprake van incidentele overschotten op de kapitaalslasten.  
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Dit voordeel is ontstaan omdat, in afwachting van de uitkomsten van dekkingsplan 2.0, investeringen zijn 
doorgeschoven. De verwachting is dat de incidentele overschotten eind 2019/ begin 2020 niet meer aan 
de orde zullen zijn. 
 
Ook heeft uw gemeente vragen over het programma crisisbeheersing; o.a. over de legitimatie van een 
aantal taken. 
Onze reactie: Onder het programma Crisisbeheersing vallen een aantal reguliere taken, zoals 
vakbekwaamheid crisisfunctionarissen, planvorming en evenementenadvisering. Daarnaast houden we 
ons bezig met de prioritaire thema’s cyber, uitval vitale voorzieningen, terrorismegevolgbestrijding, 
implementatie van Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE) bij gemeenten en voorbereiding op – dreigende – 
overstroming en ernstige wateroverlast. Wij ondersteunen bij de opschalingssystematiek in geval van 
sociale crises (AVE) gezien onze ervaring bij opschaling in het geval van  fysieke crises (GRIP). De 
legitimatie van al deze thema’s is gebaseerd op landelijk beleid (Strategische Agenda van het 
Veiligheidsberaad en kaders Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) en beleid van de Friese 
gemeenten. De legitimatie voor de implementatie van de AVE-systematiek is gebaseerd op een verzoek 
van ons bestuur tijdens een bestuursconferentie over dit thema in 2016. 
 
Tot slot verzoekt uw gemeente om eerst aan de slag te gaan met de gestelde doelen alvorens met nieuwe 
impulsen te starten via beleidsplannen. 
Onze reactie: De Wet veiligheidsregio’s schrijft ons voor dat wij een beleidsplan Veiligheid (brandweer en 
crisisbeheersing) moeten maken. In lijn met de ‘veiligheidskant’ van onze organisatie hebben wij, in overleg 
met ons bestuur, ervoor gekozen om ook voor ‘gezondheid’ een beleidsplan te maken. Het beleidsplan 
beschrijft de strategische koers en richting voor de komende beleidsperiode op hoofdlijnen. De 
daadwerkelijke uitwerking en uitvoering van werkzaamheden komt terug in de kaderbrief en de begroting. 
De documenten sluiten dus op elkaar aan en staan niet op zichzelf. 
 
Besluitvorming 
Alle zienswijzen, reacties en opmerkingen zijn meegenomen in de besluitvorming. Het dagelijks bestuur 
heeft alle informatie tegen elkaar afgewogen en besloten om de stukken ongewijzigd aan het algemeen 
bestuur voor te leggen. In haar vergadering van 12 juli besloot het algemeen bestuur om hiermee in te 
stemmen. Daarmee zijn de stukken vastgesteld, zoals ze ook aan uw gemeente ter zienswijze zijn 
voorgelegd.  

 
Andere zienswijzen 
Naast uw gemeente hebben nog vier gemeenten een zienswijze ingediend dan wel een reactie gegeven. 
In de bijlage vindt u een verzameling van alle zienswijzen en onze beantwoording daarop. Zo bent u niet 
alleen voorzien van alle relevante informatie in dit besluitvormingsproces, maar wellicht helpt het u ook bij 
het opstellen van toekomstige zienswijzen. 
 
Met deze brief verwacht het bestuur de zienswijzen en overige reacties op de jaarrekening 2017, de eerste 
begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019 naar tevredenheid te hebben beantwoord. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met Hilbrand Sibma, beleidsadviseur planning & control. Hij is te 
bereiken via h.sibma@vrfryslan.nl of via 088 229 9675. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
F.J.M. Crone 
Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân 


