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Uw brief van Uw kenmerk Bijlage

Geachte heer Van Haersma Burna,

5 5
Hoogachtend,

Namens de raad van de gemeente Achtkarspelen,

pe MPM,
O 0}

Wij hebben kennisgenomen van de Kaderbrief en merken op dat wij zorgen hebben 
over de jaarlijkse stijgingen. De komende stijging, grotendeels als gevolg van de 
uitzetting voor de toekomstbestendige bedrijfsvoering, is fors.

Wij constateren dat Veiligheidsregio Fryslan in 2016 en 2019 de eigen begroting 
heeft doorgelicht en hierbij heeft gekeken naar taken en invulling. Wij vragen u in 
de komende twee jaren nogmaals de begroting door te lichten en de uitvoering van 
de door de Veiligheidsregio uitgevoerde taken kritisch tegen het licht te houden.

Wij gaan weliswaar akkoord met de gevraagde financiële middelen, maar plaatsen 
daarbij de volgende kanttekening.

Dossiernummer
Stuknummer
Behandeld door 
Email

Op 28 november 2019 hebben wij de Kaderbrief 2021-2024 ontvangen van 
Veiligheidsregio Fryslan. Naar aanleiding van deze Kaderbrief wordt de raad 
gevraagd om eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

Veiligheidsregio Fryslan
De heer S van Haersma Buma 
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

Dhr. mr. O.F. Brouwer, 
Voorzitter

Onderwerp
reactie op Kaderbrief 2021-2024 van Veiligheidsregio Fryslan

3 -
® o

: Z2019-12575 
: S2019-31824 
: Suleika Wijbenga 
: Gemeente@achtkarspelen.nl
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Bijlage(n)

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.

Onderwerp
Zienswijze op financiële 
stukken Veiligheidsregio 
Fryslan

info@ameland.nl
www.ameLand.nl

Ons kenmerk
BO/LB

Telefoon Datum
(0519)555 555 28 januari 2020

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.

Veiligheidsregio Fryslan
De heer S. Van Haersma Buma 
Postbus 612
9801 BK LEEUWARDEN

Jelmeraweg 1 
9162 EA 

Ballum-Ameland 
Tel. 0519-555555 
Fax 0519-555599

Postadres:
Postbus 22 

9160 AA
Hollum-Ameland

Verzonden

2 8 JAN 2020

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.



DE FRYS KE MARREN

1940193175

T. Banga

Geachte heer Van Haersma Burna,

1 van 2

Onderwerp:
Zienswijze Kaderbrief 2021-2024

Daarnaast dringt de raad erop aan om bij het voorleggen van de businesscases voor onderdeel 2 gelijktijdig 
een takendiscussie te starten.

De raad is voorts van mening dat:
De veiligheid in Fryslan van groot belang is en dat deze veiligheid de noodzakelijke kosten met zich mee 
brengt;
Deze kosten gecontroleerd en verantwoord moeten worden aan de gemeenteraden in Fryslan; 
De Veiligheidsregio Fryslan er alles aan moet doen om vooral de overheadkosten, in vergelijking met de 
andere Veiligheidsregio's in ons land, zo laag mogelijk te houden;
De Veiligheidsregio bij het opstellen van de begroting 2021 en de meerjarenbegroting rekening houdt 
met de krappe financiële situatie waarin de Friese gemeenten zich momenteel bevinden; 
De taakstelling van de Veiligheidsregio Fryslan verantwoord, sober en doelmatig wordt uitgevoerd, 
daarbij rekening houdend met de andere financiële uitdagingen, die er de komende jaren voor de 
gemeenten in Fryslan aan de orde zijn.

De gemeenteraad heeft geconstateerd dat:
De Veiligheidsregio Fryslan voor komend jaar € 2,5 miljoen als extra bijdrage vraagt van de 
gezamenlijke Friese gemeenten;
De gemeentelijke bijdragen door autonome ontwikkelingen worden verhoogd van € 62,892 miljoen per 
jaar tot € 72,782 miljoen komende jaren;
De gemeenten in Fryslan het financieel al zwaar hebben.

Veiligheidsregio Fryslan
t.a.v. de heer S. van Haersma Buma
Postbus 612
8912 BK Leeuwarden

Op 28 november 2019 heeft u ons de Kaderbrief 2021-2024 van de Veiligheidsregio Fryslan toegestuurd. 
Deze Kaderbrief is behandeld in de raad van de gemeente De Fryske Marren op 12 februari jl. Bij 
amendement is besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Deze brief 
kunt u beschouwen als de zienswijze van onze gemeenteraad.

De Fryske Marren
Postbus 101, 8500 AC Joure
Herema State 1,8501 AA Joure 
t 14 05 14
e info@defryskemarren.nl
I www.defryskemarren.nl

Zaaknummer
Uw kenmerk 
Beh. door 
Bijlage(n)

Joure, 14 februari 2020

2 h FEB. 2020



Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

2 van 2

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Thea Banga via telefoonnummer 14 05 14 of via 
email: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden?

hurg^
Fred VeiQinSKa

gemeentesecretaris,
Ditta Cazemier



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.



Postadres  Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde    Bezoekadres  ‘t Oost 11    Telefoon 14 0516
E-mail  gemeente@ooststellingwerf.nl    Internet  www.ooststellingwerf.nl    -    Wij zijn Fair Trade

Contactpersoon : H. Schaap
Telefoonnummer : 14 0516
Ons kenmerk : 0085-AZK-74890

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



Drachten Smallingerland

Aan

Mijn kenmerk

Geachte heer Kleinhuis,

Wij verzoeken u bovenstaande mee te nemen in uw voorstel aan het algemeen bestuur.

Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenteraad Smallingerland

Uw kenmerk
UIT/19011874/DIR

E-mail gemeente@smallingerland.nl
Internet www.smallingerland.nl

De gemeenteraad van Smallingerland heeft in zijn vergadering van 4 februari 2020 besloten 
de volgende zienswijze kenbaar te maken;

Drachten,
5 februari 2020

\ Jan Rijpstra 
voorzitter

Naar aanleiding van uw hierboven genoemde brief van 3 december 2019, waarin u ons in de 
gelegenheid stelt een zienswijze kenbaar te maken op de Kaderbrief 2021-2024 van de 
Veiligheidsregio Fryslan, informeren wij u over het volgende.

Correspondentie-adres;
Postbus 10.000
9200 HA Drachten

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 kostenstijgingen in de toekomst, niet betekenen 
dat deze ook automatisch omgezet worden in budgetten.

Onderwerp:
Zienswijze kaderbrief 2021-2024

Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
Telefoon (0512) 58 12 34

Veiligheidsregio Fryslan 
de heer W. Kleinhuis 
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

Behandeld door
Gert-Jan Fokkema
0512-581 234

Gert-Jan Fokkema 
griffier
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Ons briefnummer Behandeld door Datum

Email:

0517 380 380 info@waadhoeke.nl

Geachte heer/ mevrouw,

Op 3 december heeft u ons de documenten behorende bij de Kaderbrief 2021-2024 verstuurd.

Daarbij is verzocht om voor 7 februari 2020 te komen met een reactie. Hierbij ontvangt u een

reactie namens de gemeente Waadhoeke

Het is duidelijk dat de VRF moet investeren en innoveren zodat de organisatie de mogelijkheid

heeft om zich te blijven inzetten voor een goede gezondheidszorg, crisisorganisatie en brandweer

in Fryslan. Wij kunnen ons dan ook vinden in de financiële uitzettingen die u heeft omschreven in

de Kaderbrief 2021-2024. Dat betekent dat wij instemmen met de investering van € 1,3 miljoen in

de basistaken van bedrijfsvoering en daarnaast een investering van € 1,2 miljoen voor

noodzakelijke maar separaat voor te leggen beleidsvoorstellen op het gebied van

informatiemanagement. Toch zijn er een aantal punten die wij u willen meegeven voor het

vervolg

t

In eerste instantie gaan wij er vanuit dat u bij de aanbieding van de beleidsvoorstellen op het

gebied van informatiemanagement en het verzoek om extra financiële investeringen, rekening

houdt met de planning en control cyclus van de gemeenten

online
waadhoeke.nl 
info@waadhoeke.nl

Veiligheidsregio Fryslan
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

UIT/19011874/DIR
Onderwerp

Zienswijze Kadernota 2021-2024

postadres
Postbus 58
8800 AB Franeker

S.R. Boelens
Telefoon:

20.300437
Uw kenmerk

9-1-2020
Bijlage(n)

adres
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

T 0517 380 380
Gem Waadhoeke
NL76BNGHO285172778

GEMEENTE

waadhoeke



Vervolgens nog twee andere opmerkingen.

In de stukken geeft u in verschillende contexten aan dat gemeenten bijna € 10 miljoen minder 

voor brandweer en rampenbestrijding aan de VRF betalen dan zij uit het gemeentefonds 

ontvangen. Wij verzoeken u om deze zinsnede in de documenten te verwijderen dan wel in het 

vervolg niet meer op te nemen en wel om de volgende redenen. Of de genoemde berekening 

correct is, is ons onduidelijk, maar er is in ieder geval geen verplichting om de gehele bijdrage 

van het gemeentefonds aan de VRF over te dragen. Bovendien dragen de Friese gemeenten ook 

zelf financiële risico’s op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing (zoals het 

opzetten van de 24/7 piket voor de functie Officier van Dienst, het organiseren van extra 

bijeenkomsten voor de crisisorganisatie en de kosten van de inzet bij een incident). Kortom, de 

gemeenten hebben voldoende redenen om een deel van de rijksbijdrage te investeren in andere 

thema’s.

Naast kritisch te kijken naar uitgaven, is ook het verzoek om kritisch te kijken naar de taken die de 

VRF op zich neemt. De wettelijke taken van de VRF kunnen breed en sec worden geïnterpreteerd. 

Door dicht te blijven bij de basis van de wet, kunnen taken en daarmee ook uitgaven worden 

beperkt.

Daarnaast willen we kenbaar maken dat ook diverse Friese gemeenten ‘sober en goedkoop’ zijn 

ingericht waarbij er eveneens organisatorische risico’s zijn dan wel kunnen ontstaan. Zo heeft 

Waadhoeke onlangs nog scherpe keuzes moeten maken in extra formatie binnen de 

verschillende domeinen. Wij willen u dan ook verzoeken om in de komende jaren kritisch te blijven 

kijken naar de uitgaven die worden gedaan en na te denken over alternatieve manieren om de 

uitgaven te beperken.
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Hoogachtend,

Namens d^emeentemnd van de gemeente Waadhoeke,

, voorzitter

postadres
Postbus 58
8800 AB Franeker

online
waadhoeke.nl 
info(a)waadhoeke.nl

adres
Harlingerweg 18
8801 PA Franeker

Tenslotte geeft u in het document 'Toekomstbestendige bedrijfsvoering' op pagina 7 aan dat de 

GGD niet optimaal is voorbereid op de wet BIG II. Deze wet is op 9 oktober 2019 ingetrokken, 

waardoor het aannemelijk is dat de VRF hier niet meer op hoeft te anticiperen.

Wij hopen dat bovenstaande opmerkingen voldoende zijn toegelicht en worden verwerkt in uw 

voorstel aan het algemeen bestuur van de VRF.

I
J

T 0517 380 380
Gem Waadhoeke
N L76B N G H0285172778
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