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Conceptbesluit 

1. De conceptteksten voor het programma Veiligheid voor de begroting 2020 te onderschrijven en deze 

vast te stellen. 

 
Inleiding 

In november 2018 is het Beleidsplan Veiligheid voor de periode 2019-2022 door het bestuur vastgesteld. 

Gedurende deze beleidsperiode zoeken we actief de samenwerking met hen en met anderen in onze 

netwerksamenleving. Door het slim inzetten van data en technologie willen we de veiligheid in Fryslân 

verder vergroten. Bovendien zijn we nieuwsgierig en ons steeds bewust wat er in onze omgeving gebeurt. 

Zo kunnen we goed inspelen op de veranderende wereld om ons heen. We hebben drie ambities voor de 

komende beleidsperiode benoemd, welke door zowel Crisisbeheersing als Brandweer in één programma 

Veiligheid zijn uitgewerkt naar speerpunten in de programmabegroting 2020.  

 
Beoogd effect 

Een gedragen invulling geven aan het programma Veiligheid voor de begroting 2020. 

 
Argumenten 

1.1 De programma’s zijn opgesteld conform het bestuurlijk vastgestelde format.  

Het stuk is in het Directieteam, behoudens een aantal kleine aanpassingen, vastgesteld. Deze 

aanpassingen zijn opgenomen in de stukken zoals deze zijn bijgevoegd. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

 

 
Financiële consequenties 

De financiën zullen conform de Kaderbrief 2020 in de begroting worden uitgewerkt. De zienswijzeperiode 

voor de Kaderbrief sluit op 8 februari. Uit de voorlopige stand van de zienswijzen zijn voor wat betreft het 
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programma Veiligheid geen inhoudelijke zienswijzen ontvangen. Definitieve besluitvorming hieromtrent 

vindt plaats in het AB van 7 maart a.s. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na de bestuurscommissie wordt ambtelijk de begroting verder uitgewerkt. De totale begroting komt op 28 

maart terug in het dagelijks bestuur, waarbij het programma Gezondheid haar inhoudelijke toetsing doet 

via bestuurscommissie Gezondheid. Op 29 maart wordt de begroting verzonden naar de gemeenten voor 

zienswijzen. Begin juni komen de zienswijzen retour, waarna het reguliere besluitvormingstraject plaats 

vindt dat eindigt in besluitvorming in het algemeen bestuur op 10 juli. 

 
Communicatie 

Geen. 
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 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


