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Onderwerp: Zienswijze jaarstukken en begroting 
 
Oosterwolde, 30 januari 2019 
 
 
 
Beste meneer Kleinhuis, 
 
Met uw brief van 8 december 2018 biedt u ons de kaderbrief 2020 – 2023 aan. Op grond van de 
gemeenschappelijke regeling kunnen wij daarop een zienswijze geven.  
 
Zienswijze kaderbrief 2020 - 2023 
De gemeenteraad kan instemmen met de kaderbrief 2020 – 2023.   
 
Wel willen we aandacht vragen voor het volgende:  

De inhoud van de kaderbrief laat een ambitieuze organisatie zien. We willen de Veiligheidsregio Fryslân 
wijzen op het feit dat dit niveau binnen het huidige (financiële) beeld moet passen. De gestelde doelen 
moeten  realistisch zijn en de hoogte van het ambitieniveau zal in de toekomst een rol gaan spelen. De 
financiële middelen worden krapper en er moeten keuzes gemaakt gaan worden over hoe die middelen te 
besteden.  
Een kritische kanttekening bij de ontwikkelingen is de vraag of de Veiligheidsregio haar corebusiness niet 
teveel uit het oog verliest. Namelijk een organisatie die staat voor de jeugdgezondheidszorg, de 
crisisorganisatie en een goed functionerende brandweer.  De ontwikkelingen op het terrein van 
academisering, het organiseren van gegevensstelsel en de ontwikkelingen op het terrein van de 
omgevingswet zijn beleidsontwikkelingen die veel inzet en capaciteit vragen en de vraag van de 
gemeenteraad is of dit wel voldoende bijdraagt aan de corebusiness van de Veiligheidsregio Fryslân. 
 
Tot slot 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Hillie 
Schaap. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0516) – 56 63 86.  
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Ooststellingwerf 
 
 
Mirjam van Bergen Harry Oosterman 
raadsgriffier burgemeester 

 
 
 
 
 
Bijlage(n): n.v.t. 
Mandaatregeling: n.v.t. 


