
 

 

 
 
 
 

 
 
Drachten, 4 februari 2020. 
 

Amendement  
Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 
 
De gemeenteraad van Smallingerland, bijeen op 4 februari 2020,  
 
overwegende dat:  

 De begroting van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) in de afgelopen jaren veelvuldig structureel is 
uitgebreid;  

 Er met regelmaat grote overschotten ontstaan die vervolgens in reserves worden gestort; 
 De extra lasten VRF voor de gemeente Smallingerland in 2021 e.v. alleen maar toenemen; 
 De gemeenteraad van Smallingerland op 25 juni 2019 unaniem een motie heeft aangenomen over het niet 

uitbreiden van de taken en kosten van de VRF voor de komende vier jaren. 
 

constaterende dat:  
 Er geen acute noodzaak is die een structurele verhoging van de bijdrage van Smallingerland aan de VRF 

rechtvaardigen;  
 De VRF niet de reguliere P&C-cyclus volgt; 
 De egalisatiereserve is bedoeld voor tussentijdse fluctuaties in het begrotingssaldo. De egalisatiereserve 

wordt nu ingezet voor nieuwe plannen; 
 De VRF zonder nadere onderbouwing geen invulling wil geven aan de bezuinigingstaakstelling; NB De 

jaarrekening 2018 sloot met een overschot van 1,8 miljoen, dit overschot is niet naar de deelnemers 
gegaan, maar in reserves gestort; 

 De Benchmark is gebaseerd op de begroting 2018 incl. de bezuinigingstaakstelling; 
 Bij de begroting 2019, de begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 er reeds extra gelden naar de 

bedrijfsvoering van de VRF zijn gegaan. 
 
besluit:  

De volgende zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kaderbrief 2021-2024 VRF; 
 geen uitbreiding van budgetten/taken anders dan voor compensatie cao/inflatie en nieuwe 

wettelijke taken; 
 de financiering van overhead te begroten op feitelijke kosten en niet op een benchmark; 
 plannen voor uitbreiding van de bedrijfsvoering bij de ontwerp-begroting 2021 voor te leggen 

met een duidelijke doelstelling en te bereiken resultaat; 
 dat benoemde verwachtingen van kostenstijging in de toekomst, niet betekenen dat deze ook 

automatisch omgezet worden in budgetten. 
 

Namens de fractie van het CDA,   Namens de fractie van de ELP, 
Hans Doddema     Yntze de Vries 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie,  Namens de fractie van Smallingerlands Belang, 
Jouke de Jong     Meine Hofman 
 
Namens de fractie van de VVD, 
Dominique Elzer-Rombouts 


