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Conceptbesluit 

1. De conceptkaderbrief 2021 – 2024, met inachtneming van de reacties van gemeenten, ongewijzigd 

vast te stellen; 

2. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen zoals verwoord in de reactienota; 

3. Alle gemeenten via deze reactienota te informeren. 

 
Inleiding 

De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

resultaten die Veiligheidsregio Fryslân wil bereiken. Het legt daarmee de kaders vast voor de begroting. 

Eind november heeft het dagelijks bestuur een conceptkaderbrief opgesteld, en deze voor zienswijze 

naar de Friese gemeenten gestuurd. 

 
De kaderbrief heeft dit jaar een ander karakter dan voorgaande jaren vanwege het investeringsvoorstel 
toekomstbestendige bedrijfsvoering. Als dagelijks bestuur zijn we ons bewust van de impact van dit 
voorstel op de gemeentelijke financiën. We vertrouwen erop dat we zichtbaar hebben kunnen maken dat 
we ons maximaal hebben ingespannen om deze investering tot het meest noodzakelijke te beperken. 

 

Uiteindelijk hebben alle 18 gemeenten een reactie gegeven op de kaderbrief. Op Smallingerland na 

stemmen alle gemeenten in met de kaderbrief. Zes gemeenten gaven een opmerking of een reactie mee 

voor het vervolg. Via de reactienota heeft het dagelijks bestuur iedere inbreng van een conceptreactie 

voorzien. 

 

 
Beoogd effect 

Vaststellen van de kaders voor het opstellen van de begroting 2021 

 
Argumenten 

1.1 Door de kaderbrief ongewijzigd te laten, doen we recht aan de reacties van de gemeente 

De meeste gemeenten stemmen expliciet in met de conceptkaderbrief, wat als een bevestiging van 
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het voorstel kan worden opgevat.   

  

1.2 Na vaststelling van de kaderbrief kan formeel de begroting opgesteld worden 

De kaderbrief bepaalt de kaders voor de begroting. Door deze formeel vast te stellen, kan de 

begroting voor 2021 opgesteld worden. 

 

1.3 Het algemeen bestuur stelt de kaderbrief vast 

Het algemeen bestuur is het gremium dat, met input van de gemeenten via hun reacties en op advies 

van het dagelijks bestuur, de kaderbrief vaststelt. 

 

2.1 Zo voorzien we alle gemeenten van alle informatie 

Door alle gemeenten te informeren over alle zienswijzen, inclusief onze reactie erop, zijn we 

transparant over het gelopen proces en voorzien we alle gemeenten van dezelfde informatie. 

 

 
Kanttekeningen/risico’s 

- 

 
Financiële consequenties 

Zie kaderbrief. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling is de kaderbrief de basis voor de begroting die op 26 maart a.s. in het dagelijks bestuur 

wordt behandeld, waarna deze, samen met de eerste begrotingswijziging over 2020, naar de gemeenten 

gaat voor zienswijze. In juni en juli wordt de begroting, inclusief zienswijzen, behandeld in de 

agendacommissies, bestuurscommissies, auditcommissie en dagelijks bestuur om ten slotte op 1 juli in 

het algemeen bestuur te worden vastgesteld. 

 
Communicatie 

De vastgestelde reactienota wordt aan alle gemeenten ter informatie toegestuurd. 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


