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4 separate beleidsvoorstellen met oplegnotitie op het vlak van
informatiemanagement
a. Navigatie en automatisch statussen brandweer
b. Paraatheid en alarmeren brandweer
c. Contentintegratie GGD
d. Digitale transformatie GGD
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De afwijkende procedure (conform afspraak) rond de indiening van de vier beleidsvoorstellen op
het vlak van informatiemanagement voor de begroting 2022 (deze voorstellen staan niet in het
financieel kader van de kaderbrief)
Aanleiding en afspraken voor het inbrengen van deze vier beleidsvoorstellen (structureel
€ 345.000 vanaf 2022)
Vervolgstappen en betrokkenheid gemeenteraden bij besluit over opnemen in de begroting 2022

Inleiding
Op 11 maart 2020 besloot het Algemeen bestuur tot een structurele investering in de bedrijfsvoering.
Aanleiding hiervoor was de ‘knap maar krap’ georganiseerde bedrijfsvoering van VRF die sinds de
jaarrekening van 2018 onderwerp van gesprek werd. Na extern kwantitatief en kwalitatief onderzoek in
2019 en een zorgvuldig proces waarin gemeenteraden hun zienswijze konden geven, besloot het
Algemeen bestuur om de investering in twee delen te knippen:
1. € 1,3 miljoen structureel investeren in de basistaken van bedrijfsvoering;
2. € 1,2 miljoen structureel investeren in noodzakelijke maar separaat voor te leggen
beleidsvoorstellen op het gebied van informatiemanagement.
De totale investering die het Algemeen bestuur voor ogen had in 2020 omvat dus een structureel bedrag
van € 2,5 miljoen. Daarvan werd € 1,3 miljoen geaccordeerd in de begroting van 2021 (besluit 1 juli 2020)
waarbij tevens werd afgesproken om de benodigde € 1,2 miljoen via separate beleidsvoorstellen aan het
bestuur voor te leggen. Onderdeel 2 van de besluitvorming is nu aan de orde.
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Gelet op het hectische afgelopen jaar is het niet gelukt om de beleidsvoorstellen op te nemen in de
kaderbrief die ook voorligt in deze vergadering. Wel zijn de beleidsvoorstellen daarin aangekondigd en
treft u hierbij separaat maar op dezelfde agenda vier beleidsvoorstellen aan. De bestuurscommissies
hebben op 11 februari jl. beide ingestemd met de respectievelijke beleidsvoorstellen.
Het DB stelt u daarom voor om – gehoord hebbende de bestuurscommissies – de vier beleidsvoorstellen
aanvullend op kaderbrief op te nemen in de conceptbegroting 2022. Deze conceptbegroting wordt eind
maart voorgelegd aan de gemeenteraden voor zienswijzen, samen met de jaarstukken.

Kernboodschap
Het Algemeen bestuur heeft in maart 2020 besloten tot een structurele investering in de bedrijfsvoering in
twee delen:
1. € 1,3 mln structureel
2. ruimte voor het doen van separate beleidsvoorstellen op het vlak van informatiemanagement voor
maximaal € 1,2 mln.
Verzoek aan het Algemeen bestuur is om de vier beleidsvoorstellen (zie bijlagen) te laten opnemen in de
conceptbegroting die eind maart wordt voorgelegd aan de Friese gemeenten voor zienswijze.

Consequenties
De vier beleidsvoorstellen op het vlak van informatiemanagement leiden tot een structurele uitzetting van
respectievelijk:
€ 40.500 voor navigatie en automatisch statussen - brandweer
€ 50.000 voor paraatheid en alarmeren - brandweer
€ 217.000 voor contentintegratie (+ € 227.000 incidentele uitzetting in 2022) - GGD
€ 37.500 voor digitale transformatie (+ € 250.000 incidentele uitzetting in 2022) - GGD
Bovenstaande betekent – aanvullende op de kaderbrief - een totaal van € 345.000 structureel vanaf 2022
en € 477.000 incidenteel in 2022.

Vervolgproces
Voor stap 2 in de investering in bedrijfsvoering stellen wij opnieuw een zorgvuldig proces voor richting
besluitvorming door het Algemeen bestuur op 8 juli a.s. Hieronder ziet u de voorgestelde stappen:
11/3 besluit AB of investeringsvoorstellen opgenomen mogen worden in begroting
25/3 Dagelijks bestuur beoordeelt conceptbegroting voor verzending naar gemeenten
29/3 verzending jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 naar gemeenten
p.m. (april) bijeenkomst gemeenteambtenaren Financiën voor toelichting
p.m. (mei) webinar voor raadsleden om toe te lichten
p.m. raadsbezoeken op aanvraag om toe te lichten
24/3 gereserveerd bezoek gemeenteraad Leeuwarden
19/5 gereserveerd bezoek gemeenteraden Noardeast Fryslân, Dantumadiel, Ameland en
Schiermonnikoog
25/5 deadline indienen zienswijze (zoals gebruikelijk maatwerk in overleg vaak mogelijk)
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09/6 Auditcommissie (advies aan Algemeen bestuur)
16/6 bestuurscommissie Veiligheid
17/6 bestuurscommissie Gezondheid
24/6 Dagelijks bestuur
08/7 Algemeen bestuur (besluitvorming)
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