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In de Kaderbrief stelt u voor om het voordeel van de autonome ontwikkelingen toe te 
voegen aan de egalisatiereserve. Door een eerdere onttrekking aan de 
egalisatiereserve is de reserve namelijk lager dan bestuurlijk is afgesproken. Wij

Op 4 december 2020 hebben wij de Kaderbrief 2022-2025 ontvangen van 
Veiligheidsregio Fryslan. De raad heeft de mogelijkheid om eventuele zienswijzen 
kenbaar te maken.

Wij hebben kennisgenomen van de Kaderbrief 2022-2025. Door de coronacrisis zijn 
beleidsontwikkelingen vertraagd, waardoor de financiële impact op deze 
ontwikkelingen nog niet bekend zijn. Hier is weliswaar begrip voor, maar door de grote 
financiële onzekerheid, zien wij ons genoodzaakt een zienswijze te geven op deze 
Kaderbrief.

De financiële zorgen bij gemeenten zijn groot. Door tekorten zijn ombuigingen binnen 
de gemeentelijke begroting noodzakelijk. Bij de behandeling van de gemeentelijke 
begroting zijn lastige keuzes gemaakt die een grote impact hebben op het 
voorzieningenniveau van onze gemeente.

Wij vragen aan Veiligheidsregio Fryslan eenzelfde beweging te maken en vooral zeer 
kritisch te blijven kijken naar de kostenontwikkeling op alle gebieden. Wij vergen van u 
maatregelen te treffen om onvoorziene uitzettingen binnen de eigen begroting op te 
vangen. Alleen onvoorziene uitzettingen die het gevolg zijn van wettelijke bepalingen 
en autonome ontwikkelingen kunnen door bijstellingen in de begrotingen worden 
opgevoerd.

ons kenmerk 
dossier 
behandeld door 
telefoonnummer 
uw brief van 
uw kenmerk 
ondenwerp

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

S2020-27819 
Z2020-10747 
Suleika Wijbenga
14 0511

aw om 
g

t
<

ï
§
u'

fn 
b 
s 

g 
e

§

Q

ni
X3 

■<3

5

3

cr 
c:>
■--F

c:
G

5: 
'-r

O)

3

5'

3



Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel,

De griffier,

Dhr. O.E.

j

kunnen instemmen met een incidentele toevoeging aan de egalisatiereserve. Wel gaan 
wij ervan uit dat dit geen structureel karakter zal krijgen en dat beleidsmatige 
ontwikkelingen niet structureel worden gefinancierd uit de egalisatiereserve.

Wij vertrouwen erop dat u met deze zienswijze op de Kaderbrief alles in het werk zult 
stellen om geen uitzettingen op te nemen in de begroting voor 2022 die niet 
noodzakelijk of wettelijk verplicht zijn of waarvoor geen compensatie in het 
gemeentefonds tegenover staat.

Vri(


