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Geachte heer Van Haersma Burna,

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Ameland,

«

Leo Pieter Stoel 
Burgemeester

De Veiligheidsregio Fryslan is voor ons de belangrijkste partner op het gebied van veiligheid en 
door deze extra investering kan de dienstverlening van de VRF worden gecontinueerd en mogelijk 
naar een hoger niveau worden getild. We gaan er dan ook vanuit dat door deze investering de 
inzet van mensen, materiaal en materieel op Ameland ook minimaal wordt gecontinueerd.
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Op 2 juli 2019 hebben we bij de behandeling van de jaarrekening 2018, de eerste 
begrotingswijziging 2019 en de concept begroting 2020 onze zorgen geuit over de trendmatige 
stijging van de begroting. Het doet ons dan ook goed om te lezen dat uw dagelijks bestuur beseft 
dat de door u aangekondigde investering fors is voor de Friese gemeenten en u hierover onder 
andere in overleg bent getreden met de verschillende bestuurscommissies, financiële 
gemeenteambtenaren en gemeentesecretarissen. Desondanks willen we nogmaals onze zorgen 
uiten over de verwachte stijging die vanaf 2021 op gaan treden. De bijdrage aan de 
Veiligheidsregio Fryslan drukt enorm op onze begroting en we willen hierbij nogmaals verzoeken 
om kritisch te zijn op verdere stijgingen.
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Op 3 december 2019 heeft u ons gevraagd om al dan niet een zienswijze in te dienen over de 
concept Kaderbrief 2021-2024. We kunnen u hierover het volgende melden.

lueline Metz 
'ier

We gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen naar aanleiding 
van deze brief dan kunt u contact opnemen met Lars Brouwer, via telefoonnummer (0519) 555 
555.


