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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 30 maart 2020 hebben wij de Begroting 2019, jaarstukken 2019 en 1e 
begrotingswijziging 2020 ontvangen van Veiligheidsregio Fryslân. Naar aanleiding van 
deze financiële stukken wordt de raad gevraagd om eventuele zienswijzen kenbaar te 
maken.

Wij hebben kennisgenomen van de financiële stukken. Wij zien dat de eerder in de 
Kaderbrief gemelde uitzettingen zijn verwerkt in de Begroting voor 2021. Wij hebben 
begrip voor de noodzakelijke financiële uitzettingen. 

Wij zien en waarderen de inzet van Veiligheidsregio Fryslân, waaronder de afdeling 
crisisbeheersing en de GGD, inzake de bestrijding van het coronavirus. Mede dankzij 
deze inzet is op Fryske schaal ervoor gezorgd dat het virus in het noorden relatief 
gezien onder controle is gebleven.

De wereld is momenteel in de greep van het coronavirus. Dit brengt voor iedereen 
zorgen met zich mee. Voor ons als gemeente betekent het dat een extra financiële 
onzekere situatie ontstaat. We hebben nog niet inzichtelijk welke gevolgen de crisis 
precies zal hebben, maar zeker is dat er financiële gevolgen zullen zijn. Deze gevolgen 
komen bovenop de zorgen die we al hebben over onze financiële situatie vanwege de 
grote tekorten op met name het sociaal domein. Dit zijn problemen waar de meeste 
gemeenten mee te maken hebben. 

Deze feiten hebben ook financiële impact op deze gemeenschappelijke regeling, wat 
uiteindelijk neerslaat in de gemeentelijke begroting. Het is om deze reden dat wij op u, 
als bestuur van de gemeenschappelijke regeling, een dringend beroep doen om 



kritisch te kijken naar de kostenontwikkeling in dit lopende boekjaar en verder. Wij 
roepen u op om maatregelen te treffen om onvoorziene uitzettingen door bijstellingen 
zoveel mogelijk in de eigen begroting op te vangen. 

Wij zijn bereid om het gesprek aan te gaan en worden graag op de hoogte gehouden 
van de ontwikkelingen en eventuele maatregelen die u neemt.

Met vriendelijke groet,

de griffier            de voorzitter

dhr. O.E. de Vries dhr. drs. L.J. Gebben


