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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 twee kanttekeningen: 
 
Uw gemeente verzoekt de veiligheidsregio om voorzichtig om te gaan met het begroten van de 
kapitaalslasten. 
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.  
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. 
 
Daarnaast vraagt uw gemeente financiële onderbouwing van de inzet op de nieuwe benoemde thema’s in 
de begroting 2019. 
Onze reactie: Op dit moment is onvoldoende helder welke kosten de betreffende thema’s met zich mee 
gaan brengen. Mocht dat de komende periode inzichtelijker worden dan zullen deze via de komende 
kaderbrief of eventueel via een begrotingswijziging aan het bestuur worden voorgelegd. Gemeenten 
worden vervolgens om een zienswijze gevraagd. 
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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, 
 
 
Het dagelijks bestuur 
 


