
 
 
 
 
 

 
 
Aan 

 
 
Veiligheidsregio Fryslân 
de heer W.K. Kleinhuis 
Postbus 612 
8901 BK  LEEUWARDEN 

 
Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 
27 mei 2020 75476 UIT/20012195/DIR Anke de Vries 

0512 - 581 234 

 
Onderwerp 
Zienswijze aanbiedingsbrief begroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste 
begrotingswijziging 2020 
 
 
Geachte heer Kleinhuis, 

Correspondentie-adres:           
Postbus 10.000                                                                           
9200 HA Drachten                                                                   

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

  

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

 

 

 
 
In de brief van 30 maart 2020 stelt de VRF de gemeente Smallingerland in de gelegenheid 
een zienswijze te geven op de programmabegroting 2021, jaarstukken 2019 en eerste 
begrotingswijziging 2020.  
 
Bovengenoemde stukken zijn behandeld in het college van B&W en in de raadsvergadering 
van 26 mei 2020.  
 
De gemeenteraad heeft besloten de volgende zienswijze kenbaar te maken t.a.v. de 
begroting 2021; 

 het initiëren van een overleg door de deelnemers van de VRF om tot een betere 
afstemming te komen van de planning & control-cycli van de deelnemers en de VRF;  

 hierbij speciale aandacht te besteden aan de informatievoorziening en betrokkenheid 
van de gemeenteraden;  

 de VRF te verzoeken de begroting te voorzien van een gedragen visie met concrete 
doelen en kaders die aansluiten op de organisatievisie en -kernwaarden;  

 een cultuur van continu verbeteren te implementeren, waarbij primair proces en 
ondersteuning samenwerken aan en verantwoordelijk zijn voor een effectieve en 
efficiënte overhead;  

 passende sturing (KPI’s) en stuurinformatie te ontwikkelen en hanteren; 

 de planning & control documenten in lijn te brengen met de BBV-voorschriften. 
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Voorts vraagt de gemeenteraad t.a.v. de bestuursrapportage specifiek aandacht voor 
expliciete toespitsing op overschrijdingen c.q. onderbestedingen en andere ontwikkelingen 
die mogelijk tot budgetoverschrijdingen leiden. Daarbij gaan we ervan uit dat de 
Veiligheidsregio bereid is nadere toelichting aan de gemeenteraad te geven als dat gevraagd 
wordt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeenteraad, 
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