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Geachte heer Van Haersma Buma,

Op 4 december 2020 hebben wij van u de ontwerp kaderbrief 2022 — 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân
ontvangen, waarin u de ontwikkelingen beschrijft die van invloed kunnen zijn op de begroting van de
veiligheidsregio. Aan de gemeenteraden is verzocht hier kennis van te nemen en een eventuele zienswijze
kenbaar te maken.

De gemeenteraad van Dantumadiel besluit op 2 maart 2021 over het indienen van een zienswijze. Het
college van Dantumadiel heeft voorgesteld de volgende zienswijze in te dienen, welke wij u — onder
voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad — mededelen:

Om te beginnen onderstrepen wij uw constatering dat de investeringen die de Friese gemeenten de
afgelopen jaren in onze Veiligheidsregio Fryslân hebben gedaan, zich ‘uitbetalen’ in een veiligheidsregio die
tijdens de corona-crisis, zoals u zelf stelt, scherp aan de wind kan zeilen. Onze waardering voor de inzet van
uw gehele organisatie is groot, zeker in de crisisperiode waar wij ons bijna een jaar in bevinden.

In onze zienswijze op de kaderbrief vragen wij wel uw aandacht voor het volgende.

U heeft de Friese gemeenteraden een budget-neutrale kaderbrief aangeboden. Hier hebben wij begrip voor.
Financiële zorgen en onzekerheden zijn groot, ook bij onze gemeente. We staan voor forse financiële
uitdagingen en de bijdrage aan de veiligheidsregio drukt al stevig op onze gemeentelijke begroting. Ons
inziens kunnen binnen de huidige omstandigheden dan ook alleen de uitzettingen ten gevolge van wettelijke
bepalingen en autonome ontwikkelingen door bijstellingen in de begrotingen worden opgevoerd. In het
verlengde hiervan roepen wij u op om de in de kaderbrief aangehaalde investeringsvoorstellen met de
gepaste terughoudendheid en soberheid aan te bieden.

Daarnaast levert de reservering in de egalisatiereserve voor Dantumadiel wel een nadeel op voor de
gemeentelijke begroting. Dit komt omdat wij tegen constante prijzen ramen en de begroting van de
Veiligheidsregio Fryslân tegen lopende prijzen is opgesteld. Dit betekent dat voor 2022 voor Dantumadiel het
storten in de reserve tot een hogere bijdrage leidt ten opzichte van het bedrag opgenomen in de begroting.
We verzoeken u de autonome ontwikkelingen reëel te ramen en dat los van de autonome ontwikkelingen bij
de begroting een alternatief voorstel wordt voorgelegd met betrekking tot het op peil brengen van de
egalisatiereserve.



We rekenen erop dat deze zienswijze zal worden behandeld bij de definitieve behandeling in het Algemeen
Bestuur. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de
behandelend ambtenaar, zoals vermeld in de rechterbovenhoek van deze brief.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester enwethpuders van Dantumadiel,
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