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Conceptbesluit
1. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma Brandweer
conform bijgevoegd concept op te nemen in de eerste bestuursrapportage van 2021.
2. Het dagelijks bestuur te adviseren de inhoudelijke verantwoording van het programma
Crisisbeheersing conform bijgevoegd concept op te nemen in de eerste bestuursrapportage van
2021.

Inleiding
Middels de bestuursrapportage wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de stand van zaken van
de afgesproken resultaten in de begroting. Het Dagelijk Bestuur legt daarbij verantwoording af over de
afwijkingen ten opzichte van de begroting, zowel inhoudelijk als financieel.
Nog steeds bepaalt corona het dagelijkse leven. Bij de uitbraak heeft niemand ooit kunnen vermoeden
dat dit zo’n impact zou hebben. De coronacrisis en de effecten daarvan op de Veiligheidsregio spelen dan
ook een grote rol in deze bestuursrapportage. De onvoorspelbaarheid en onzekerheid over het verloop
maken dat het afgeven van een resultaat op dit moment erg lastig is.
Omdat voor alle kolommen geldt dat het op dit moment lastig is om een prognose af te geven, is ervoor
gekozen hierover in de inleidende tekst een toelichting op te geven. In de kolomteksten wordt daarom niet
meer ingegaan op de financiën. Ook zijn in de inleidende tekst de toelichtingen opgenomen inzake de
programma overstijgende onderwerpen omgevingswet en evaluatie wet veiligheidsregio’s.
De bestuurscommissie Veiligheid adviseert het dagelijks bestuur over de inhoud van het programma’s
Brandweer en Crisisbeheersing.

Beoogd effect
Het algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te sturen.

Pagina 1 van 2

Argumenten
1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het algemeen bestuur om haar
controlerende rol uit te voeren
Om het algemeen bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar controlerende rol uit te kunnen oefenen,
vertellen we formeel twee keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de begroting
opgenomen doelen.

Kanttekeningen/risico’s
1.1. De coronacrisis en ingestelde maatregelen maken het resultaat van Veiligheidsregio Fryslân
onvoorspelbaar en onzeker
Bij de tweede bestuursrapportage hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over de financiële
resultaten.

Financiële consequenties
Door de extreme onzekerheid van de duur en de impact van de coronacrisis is het voor nu ondoenlijk om
een prognose af te geven over het te verwachten financieel resultaat aan het einde van het jaar.
De gemaakte meerkosten in het kader van het bestrijden en beheersen van de coronacrisis, waarvoor op
basis van de wet Publieke Gezondheid extra taken en opdrachten zijn gekregen van de minister, worden
ook in 2021 volledig vergoed door het ministerie van VWS.

Vervolgaanpak/uitvoering
Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit:
Agendacommissie veiligheid – 2 juni, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing
Agendacommissie gezondheid – 2 juni, programma Gezondheid
Auditcommissie – 9 juni, gehele bestuursrapportage
Bestuurscommissie veiligheid – 16 juni, programma’s Brandweer en Crisisbeheersing
Bestuurscommissie gezondheid – 17 juni, programma Gezondheid
Dagelijks Bestuur – 24 juni, gehele bestuursrapportage
Algemeen bestuur – 8 juli, gehele bestuursrapportage
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