
VERZONDEN 2 8 jan 2020

Geachte leden van de directie,

Sjocb dizze siêd; sjoch wat der runom bart ~ It aide spegelet him yn wat de ukomst bat - PiterTeipstra

Veiligheidsregio Fryslan
t.a.v. het Dagelijks Bestuur 
Postbus 612
8901 BK Leeuv/arden

In de Kaderbrief 2021-2024 komt naar voren dat de bijdrage van alle Friese 
gemeenten aanzienlijk stijgt ten opzichte van de bijdrage die reeds in de 
begroting 2020- 2023 is opgenomen. Deze stijging is enerzijds het gevolg 
van reguliere, autonome ontv^ikkelingen (loon- en prijsstijgingen) en wordt 
anderzijds voor het grootste deel veroorzaakt door extra uitgaven gericht op 
het toekomst bestendig maken van de bedrijfsvoering van de
Veiligheidsregio. Ten aanzien van dit laatste onderdeel heeft u een nadere 
toelichting gegeven aan de raad in de bijeenkomst van 8 januari jl. Hoewel 
wij de noodzaak om te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsvoering 
onderschrijven en ons kunnen vinden in de voorgestelde investering van € 
1,3 mln. willen we op dit punt de volgende kanttekening plaatsen.

De zwaarte van de knelpunten in de bedrijfsvoering die in een reeks van jaren 
zijn ontstaan en de omvang van de budgettaire consequenties daarvan hebben 
ons verrast. Het is belang om met de deelnemende gemeenten in een vroeg 
stadium de dialoog te zoeken in dit soort dossiers. In de toekomst moeten 
alternatieve oplossingen verkend worden, zodat de problematiek tijdig bekend 
is bij onze raad en tijdig kan “landen” in onze meerjarenraming.
We verzoeken u te bezien in hoeverre een dergelijke werkwijze voor 
de toekomst is in te passen in de betrokken besluitvormingsprocessen.

Onderwerp Zienswijze kaderbrief 2021-2024
Uw kenmerk UIT/19011874/ DIR en UIT/19011883/DIR 
Ons kenmerk Z217654-201 9

Sector Veiligheidsdomein
Team Juridische- en veiligheidszaken

Bijlagen

Damm 14 januari 2020

Gemeenteraad van Leeuwarden
Hofplein 38 

Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden 

Telefoon 14058

E-mail gemeenie@ieeuwarden.nl |n UW blief van 28 december 2019 Vraagt u de Gemeenteraad een zienswijze te 
www.ieeuwarden.nl ggyen op de Kaderbrief 2021-2024. In deze brief reageren vrij op uw verzoek.



Blad 2

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad,

Voorzitter,

1
-.1

In het vertrouwen dat onze ziensv/ijze betrokken wordt bij de behandeling 
in het Algemeen Bestuur en de definitieve besluitvorming die aldaar zal 
plaatsvinden, stemmen wij in met de Kaderbrief en de financiële 
consequenties die hieruit voortvloeien.


