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Agendapunt 04 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

    

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. In de kaderbrief op te nemen om per 1 januari 2022 de via het gemeentefonds toegekende  IOV-

gelden beschikbaar te stellen aan Veiligheidsregio Fryslân en FUMO  in het kader van de 

wettelijke taken omgevingsveiligheid conform het landelijk onderzoek Cebeon. 

2. Voor het (reeds vastgestelde) begrotingsjaar 2021 de dekking van de taken omgevingsveiligheid 

incidenteel te financieren uit de egalisatiereserve via de reguliere begrotingswijziging medio juli 

2021 

 

 
Inleiding 

Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin Rijksmiddelen via programmafinanciering omgevingsveiligheid 
beschikbaar worden gesteld aan decentrale overheden. Met ingang van 2021 worden deze gelden via 
een andere route, namelijk via het gemeentefonds, beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op basis van een 
landelijk vastgestelde verdeelsleutel. Daarbij is duidelijk dat het Rijk een korting inboekt op de huidige 
gelden. 
 

 
Beoogd effect 

Mogelijk maken dat FUMO en Brandweer Fryslân ook vanaf 2021 in staat blijven om de wettelijk 

verankerde lokale EV-taken te kunnen blijven uitvoeren. 

 
Argumenten 

1.1. Zonder middelen kunnen VRF en FUMO de taken omgevingsveiligheid niet uitvoeren 
De taken die Brandweer Fryslân en FUMO uitvoeren in het kader van omgevingsveiligheid zijn tot nu toe 
niet structureel bekostigd en betaald. Tot op heden zijn deze taken gefinancierd uit subsidies waardoor 
gemeenten ‘gratis’ gebruik konden maken van expertise van de brandweer en FUMO. Nu de 
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projectfinanciering stopt en wordt omgezet naar middelen via het gemeentefonds is het van belang dat 
deze middelen worden ingezet voor deze taken. 
 

2.1 VRF probeert tussentijdse begrotingswijzigingen zoveel mogelijk te voorkomen 
De begroting VRF 2021 is in juli 2020 vastgesteld. Tussentijdse wijziging van de begroting geeft enerzijds 
administratieve drukte (zienswijzeprocedure) en betekent anderzijds dat gemeenten tussentijds met 
(extra) kosten worden geconfronteerd. Daarom is het voorstel om de financiering in 2021 eenmalig via de 
egalisatiereserve te laten verlopen en vanaf 2022 aan gemeente te vragen de ontvangen middelen door 
te zetten naar FUMO en VRF 
 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1. Zonder financiering van de taken op het gebied van Omgevingsveiligheid kunnen Brandweer Fryslân 
en FUMO enkele (voor brandweer bij wet verankerde) taken niet meer uitvoeren, waaronder het 
adviseren op omgevingsplannen en – vergunningen 

1.2. Gemeenten bepalen zelf hoe zij middelen uit het gemeentefonds besteden 
De route van financieren wordt in het geval van taken Omgevingsveiligheid veranderd door het Rijk. 
Hiermee worden FUMO en VRF afhankelijk van gemeenten voor het verkrijgen van financiering van 
de door hen in dit kader uit te voeren taken. Bij het Rijksvaccinatieprogramma hebben we eerder een 
soortgelijke verlegging van financieringsroute gezien. Ook toen is aan gemeenten gevraagd om de 
middelen beschikbaar te stellen voor werkzaamheden die al jaren bij VRF lagen. 

 

 
Financiële consequenties 

In de begrotingswijziging 2021 die in juni naar het bestuur gaat, zal worden voorgesteld om de benodigde 
middelen voor 2021 te financieren uit de egalisatiereserve. Aangenomen dat deze egalisatiereserve 
hiervoor toereikend zal zijn. Dit betekent dat gemeenten in 2021 de ontvangen (extra) middelen niet 
hoeven door te sluizen. Via een zienswijzen op de begroting/jaarstukken/begrotingswijziging in het 
voorjaar kunnen de Friese gemeenten zich hierover uitspreken. 
 
In de kaderbrief 2022 e.v. wordt opgenomen dat de gelden voortaan via het gemeentefonds aan 
VRF/FUMO zullen worden doorgegeven. Via een zienswijze op de kaderbrief in het najaar kunnen de 
Friese gemeenten zich hierover uitspreken. 

 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na besluitvorming door het bestuur nemen we e.e.a. op in de begrotingswijziging 2021 (voorjaar 2021) en 
in de kaderbrief 2022 (najaar 2020). Beide documenten komen voor zienswijze langs de gemeenteraden. 
 

 
Communicatie 

 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

Paraaf 

secretaris: 
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 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Kopie naar auteur 

 


