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Geachte heer Kleinhuis,  
 
Hierbij ontvangt u onze zienswijze met betrekking tot de Jaarstukken 2019, begroting 2021-2024 en 
de eerste wijziging van de begroting 2020.  
 
Jaarstukken 2019  
De jaarrekening sluit met een tekort van € 524.000. Dit resultaat wordt veroorzaakt door 
verschillende mee- en tegenvallers. In de huidige financiële situatie van gemeenten, nog afgezien 
van de coronacrisis, is dit een tegenvaller voor ons. Wij willen dan ook benadrukken dat het voor 
ons van essentieel belang is dat u binnen uw begroting blijft. Ook uw accountant geeft in haar 
verslag aan dat verbeteringen op het gebied van het budgetrecht van het Algemeen Bestuur en de 
interne beheersing blijvende aandacht noodzakelijk is. Wij vragen uw aandacht daarvoor.  
 
Begroting 2021-2024  
De vastgestelde kaderbrief is de basis voor de begroting 2021. Daarin kwam al naar voren dat de 
bijdrage van alle Friese gemeenten met meer dan € 3 miljoen stijgt ten opzichte van de bijdrage 
die reeds in eerdere begrotingen is opgenomen. De gemeente Súdwest-Fryslân gaat in 2021  
€ 295.000 meer betalen (zonder loon- en prijsstijgingen) dan over het jaar 2020. Dit is een zeer 
forse verhoging. Deze stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door extra uitgaven gericht 
op het toekomst bestendig maken van de bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio. De discussie 
hierover hebben wij bij de kaderbrief gevoerd en dit was voor ons geen aanleiding om een 
zienswijze in te dienen.  
 
Eerste begrotingswijziging 2020  
Een aantal ontwikkelingen uit de kaderbrief 2021 zijn ook van invloed op het huidige jaar 2020. 
Denk aan de gevolgen van de omgevingswet, zorg en veiligheid, kansrijke start, de hogere kosten 
voor de ongevallenverzekering en de verhoging van de BduR, de cao en de werkgeverslasten. 
Daarnaast is er een aantal incidentele ontwikkelingen, specifiek voor 2020. Ook de gevraagde 
budgetten voor toekomst bestendige bedrijfsvoering zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.  
 
Per saldo vraagt u voor bijna € 1,3 miljoen extra budget voor 2020. U stelt voor om de bijna € 1,3 
miljoen te dekken uit de egalisatiereserve. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten gedurende 
het begrotingsjaar worden geconfronteerd met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Wij 
kunnen instemmen met dit voorstel.  
 
Daarmee komt de stand van de egalisatiereserve op ruim € 0,4 miljoen in 2020. Dit is 0,6% van de 
begroting. Dit is veel lager dan de afgesproken bandbreedte waarbinnen de egalisatiereserve zich 
zou mogen of moeten bewegen (2%-5% van de begroting). Deze ontwikkeling is zorgwekkend.  
 
U geeft aan dat later dit jaar zal worden besproken of en welke maatregelen nodig zijn om de 
reserve weer aan te vullen. Wij vragen u om dit zo spoedig mogelijk op te pakken en de gemeenten 
bij uw afwegingen te betrekken.  
 



 

 

Coronacrisis  
Wij gaan ervan uit dat er binnenkort meer duidelijkheid komt over de financiële gevolgen voor de 
Veiligheidsregio van de coronacrisis. De inzet van de Veiligheidsregio en van de gemeenten moet 
zijn dat alle extra kosten vanwege de coronacrisis door het Rijk worden vergoed. Wij vragen u zich 
daarvoor in te spannen.  
 
Financiële opgaven gemeenten  
De gemeenten staan voor een ingewikkelde financiële opgave om de begrotingen op orde te krijgen 
in het licht van de decentralisatiekortingen en de uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket. 
Wij vragen u daarom blijvend na te denken over mogelijke alternatieve manieren om uitgaven te 
beperken en taken op te pakken. De stijgende bijdrage aan de VRF drukt enorm op onze begroting 
en we willen hierbij verzoeken om kritisch te zijn op verdere stijgingen.  
 
Extra investeren en innoveren is nodig om ook in de toekomst te voldoen aan de continuering van de 
dienstverlening van de Veiligheidsregio op een kwalitatief goed niveau. De Veiligheidsregio is voor 
ons één van de belangrijkste partners op het gebied van veiligheid. In deze periode van crisis 
beseffen we als nooit tevoren het belang van een goed functionerende VRF. Wij hebben veel 
waardering voor de wijze waarop u opereert in deze complexe tijd.  
 
Hoogachtend,  
 
 
 
namens de raad van Súdwest-Fryslân,  
de griffier,  
 
 
 
G.W. Stegenga 


