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Veiligheidsregio Fryslân

t.a.v. de heer W. Kleinhuis

Postbus 612

8901 BK LEEUWARDEN

  

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken en begroting

Oosterwolde, 29 januari 2020

Beste meneer Kleinhuis,

Met uw brief van 3 december 2019 biedt u ons de kaderbrief 2021 – 2024 aan. Op grond van de 
gemeenschappelijke regeling kunnen wij daarop een zienswijze geven. 

Zienswijze kaderbrief 2021 - 2024 
Met onze zienswijze willen we aandacht vragen voor het volgende: 
 
De Veiligheidsregio Fryslân geeft aan dat uit zorgvuldig onderzoek is gebleken dat de ruimte in de begroting 
niet bijdraagt aan een toekomstbestendige organisatie en dat investeren noodzakelijk is. We beseffen dat 
investeren en  innoveren nodig is om blijvend te voldoen aan de toekomstige vraag en er is waardering voor 
het huidige werk van de Veiligheidsregio Fryslân. Wel willen we benadrukken dat ook de Veiligheidsregio zich 
bewust moet zijn van de brede (financiële) opgaven bij gemeenten en blijft nadenken over mogelijke 
alternatieve manieren om uitgaven te beperken en taken op te pakken.

Daarnaast willen we aandacht vragen voor de bovenwettelijke taken:
Om de impact voor gemeenten te beperken, zijn er diverse acties ondernomen. Ook is er een takendiscussie 
overwogen. Echter, omdat Veiligheidsregio Fryslân alleen wettelijke taken uitvoert óf bovenwettelijke taken 
op verzoek van gemeenten zelf, stelt u dat dit geen uitkomst biedt. Wellicht wel op lokaal niveau.
De bovenwettelijke taken worden vraaggericht op verzoek van gemeenten uitgevoerd. Individuele gemeenten 
hebben hierin de keus om de taak wel of niet af te nemen, maar dit leidt niet tot een aanpassing van de 
algemene bijdrage.
Afgelopen jaren zijn er keuzes gemaakt om als gemeente bepaalde bovenwettelijke taken door de GGD uit te 
laten voeren. Graag zouden wij zien welke taken er binnen het oorspronkelijke vastgestelde bestuurlijke 
uitgangspunt bij de GGD horen en welke taken hierna, collectief of niet, erbij gekomen zijn. Met de daarbij 
behorende kosten en de welke mogelijkheden er nu zijn om hierin een gewijzigd besluit te nemen op lokaal 
niveau.

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


