
 

Reactienota zienswijzen begroting ‘22, begrotingswijziging ‘21, jaarstukken ‘20 
 

Aanleiding 

Eind maart zijn de begroting ‘22, de eerste begrotingswijziging ‘21 en de jaarstukken ‘20 aangeboden 

aan de colleges van b&w en de gemeenteraden van de Friese Gemeenten. De gemeenten zijn 

gevraagd hierop hun zienswijze geven. Een ruime meerderheid van de gemeenten heeft ervoor 

gekozen om geen zienswijze in te dienen, en daarmee hun vertrouwen uit te spreken in de 

voorgestelde plannen.  

 

Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om voor iedere zienswijze en opmerking te onderzoeken 

welke mogelijkheden er zijn om gemeenten hierin tegemoet te komen. Via deze reactienota voorzien 

we iedere inbreng van een reactie. Deze delen we met alle Friese gemeenten, zodat iedereen 

geïnformeerd is over de besluitvorming van onze begroting, begrotingswijziging en jaarstukken. 

 

De raden van de gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Leeuwarden en Smallingerland kunnen 

instemmen met het ongewijzigd vaststellen van de stukken door het Algemeen Bestuur, maar 

plaatsen wel een algemene opmerking. Wij zullen eerst op deze verzoeken reageren en vervolgens 

ingaan op de door de raden van de gemeenten Achtkarspelen, Tytjerksteradiel en de Fryske Marren 

ingediende zienswijzen.  

 

Kritisch over toekomstige uitzettingen 

De raad van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân spreken hun zorgen uit over de verdere uitzettingen 

van de begroting. De financiële zorgen en onzekerheden zijn groot voor de gemeenten. Ze staan voor 

forse financiële uitdagingen en de bijdrage aan de Veiligheidsregio drukt stevig op de gemeentelijke 

begroting. Daarom verzoekt deze gemeente de veiligheidsregio om kritisch te blijven op verdere 

stijgingen en te blijven nadenken over mogelijkheden om uitgaven te beperken. 

 

Wij zijn ons bewust van de financiële posities bij de gemeenten. Wij vinden de reacties dan ook reëel 

en goed te begrijpen. Veiligheidsregio Fryslân is altijd kritisch op kostenontwikkelingen: uitzettingen 

worden zo lang mogelijk uitgesteld, totdat ze onvermijdelijk zijn. Daarnaast worden waar mogelijk 

uitzettingen binnen de begroting opgelost. Zo is binnen de brandweer een ombuiging van ruim € 

400.000 gerealiseerd. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij ons blijven inspannen om uitzettingen 

te voorkomen. 

 

Financiële ontwikkelingen komende jaren 

De raad van de gemeente Leeuwarden doet het verzoek om in de volgende aanbiedingsbrief een 

uitvoerige toelichting te geven op de financiële ontwikkeling voor de jaren volgend op het 

begrotingsjaar.  

 

We zijn blij te horen dat de uitvoerige toelichting van de financiële effecten van voorliggende stukken 

in de aanbiedingsbrief gewaardeerd wordt. Vanzelfsprekend zijn wij bereid in de volgende cyclus 

eenzelfde toelichting op te nemen aangaande de jaren volgend op het begrotingsjaar.  

 

Kwaliteit jeugdgezondheidszorg 

De raad van de gemeente Smallingerland schrijft dat de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg, als 

gevolg van de coronacrisis helaas niet het gewenste niveau heeft gehaald. Om verdere achteruitgang 

te voorkomen vragen zij de veiligheidsregio na te gaan of werkzaamheden die in 2020 zijn blijven 

liggen allemaal ingehaald dienen te worden. Zij geven aan dat het beter is de inzet te richten op 



hetgeen wat echt nodig is om de kwaliteit van de uitvoering weer snel op het juiste niveau te 

hebben. 

In 2020 hebben we noodgedwongen onze dienstverlening aan moeten passen, waarbij een goede 

minimale basis en een prioritering voor de kwetsbare doelgroep het uitgangspunt was. Direct contact 

met alle ouders en kinderen was moeilijker, in een aantal gevallen waren consulten digitaal of via 

telefoon. Ook de sluiting van de scholen en kinderopvang heeft onze samenwerking in de keten 

belemmerd. Mogelijk dat bepaalde problemen met kinderen daardoor niet (tijdig) gesignaleerd zijn. 

In 2021 leveren we extra inspanningen, zodat we weer alle kinderen in beeld hebben. We blijven de 

aangepaste werkwijze monitoren en evalueren, waarbij we ook de innovaties die door corona 

versneld zijn ontwikkeld, meenemen voor de verdere ontwikkeling van de JGZ op langere termijn. De 

keuze van het bestuur om middelen van 2020 door te schuiven naar 2021 om inhaalwerkzaamheden 

te kunnen verrichten, helpt ons daarbij. Te allen tijde staat daarbij de kwaliteit voorop. 

 

Bijdrage niet indexeren 

De raden van de gemeente Achtkarspelen en Tytjerksteradiel dienen op grond van financiële zorgen 

bij beide gemeenten een zienswijze op de conceptbegroting in. Ze geven daarin aan dat de gemeente 

jaarlijkse een fors bedrag bijdragen aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de 

Veiligheidsregio. De gemeenten worden daarbij geconfronteerd met stijgende bijdragen, ook in 

tijden dat gemeenten het juist zwaar hebben. Daarom willen zij dat de bijdrage aan Veiligheidsregio 

Fryslân in de begroting 2022-2025 niet wordt geïndexeerd. 

 

Het indexeren van de begroting voor de jaren 2022-2025 is bedoeld om de verwachte effecten van 

de Cao-onderhandelingen te dekken, alsook de stijgende pensioenpremies, sociale lasten en de 

ontwikkeling van de consumentenprijzen. Conform de gemaakte afspraken sluiten wij voor de 

loonkosten aan bij de verwachting van het CPB in de Macro Economische Verkenning. De indexatie 

van de materiële kosten is geraamd op basis van de CPI van november van het jaar voorafgaand aan 

het begrotingsjaar. Met deze indices hebben wij de structurele effecten in de begroting zo reëel 

mogelijk geraamd. Deze prijsstijgingen hebben een autonoom karakter en ligt daarmee niet in onze 

beïnvloedingsfeer. Het verzoek om de begroting voor de jaren 2022-2025 niet te indexeren heeft dan 

ook een zeer grote financiële impact en zal daarmee direct van invloed zijn op het takenpakket van 

de organisatie.  

 

Verlagen gemeentelijke bijdrage 

De raad van de gemeente de Fryske Marren stelt dat eind 2021 de egalisatiereserve al de gewenste 

minimale omvang bereikt en daarmee verdere toevoegingen niet nodig zijn. Zij verzoeken de 

Veiligheidsregio het jaarlijkse voordeel, verminderd met de nog benodigde middelen voor de tweede 

fase van de toekomstgerichte bedrijfsvoering, in mindering te brengen op de gemeentelijke 

bijdragen vanaf 2022. 

 

De egalisatiereserve is bedoeld om toekomstige schommelingen op te vangen. Met een 

egalisatiereserve die aan de ondergrens van de bandbreedte ligt, zal een tegenvallend negatief 

resultaat ervoor zorgen dat de egalisatiereserve direct weer onder het minimale niveau zakt. Gezien 

de toekomstige onzekerheden - en de begin 2022 nog steeds minimale omvang van de 

egalisatiereserve - lijkt het ons verstandig om de egalisatie verder aan te vullen. Daarmee wordt 

enige robuustheid in onze reserves gewaarborgd.  

 

 

 

 

 



 

Coronavirus 

Gemeenten Leeuwarden, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel spreken hun waardering uit voor 

gevraagde inzet van de medewerkers van de Veiligheidsregio bij de bestrijding van het coronavirus. 

Gemeente Noardeast-Fryslân geeft aan de investeringen in de Veiligheidsregio terug te zien in een 

organisatie die goed functioneert, zeker ten tijde van deze ongekende crisisperiode.   

 

De coronacrisis vraagt veel van onze weerbaarheid, flexibiliteit, daadkracht en ons 

uithoudingsvermogen. En het zorgde ervoor dat zichtbaar is geworden hoe betrokken, betrouwbaar 

en professioneel het personeel van Veiligheidsregio Fryslân is. Daar zijn we als Dagelijks Bestuur 

dankbaar voor en enorm trots op.  

 


