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medewerkers (functioneel) 

 

Alle organisatieonderdelen 

OR/GO Kies een item. 

Conceptbesluit 

 

1. De conceptkaderbrief 2023 – 2026, met inachtneming 
van de reacties van gemeenten, ongewijzigd vast te 
stellen; 

2. In te stemmen met de reactie op de zienswijzen zoals 

verwoord in de reactienota; 

3. Alle gemeenten via deze reactienota te informeren. 

Inleiding 

 

De kaderbrief beschrijft de beleidsmatige en autonome 

ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten die 

Veiligheidsregio Fryslân wil bereiken. Het legt daarmee de kaders 

vast voor de begroting. Begin december heeft het Dagelijks bestuur 

een conceptkaderbrief opgesteld, en deze voor zienswijze naar de 

Friese gemeenten gestuurd. Alle 18 gemeenten hebben hun reactie 

gegeven op de kaderbrief. 

 

Beoogd effect 

 

Vaststellen van kaders voor het opstellen van de begroting 2023 

Argumenten 

 

1.1 Door de kaderbrief ongewijzigd te laten, doen we recht aan de 
reacties van de gemeenten  
Het merendeel van de gemeenten stemt in met de 
conceptkaderbrief door geen zienswijze in te dienen.    
  
1.2 Het Algemeen bestuur stelt de kaderbrief vast  
Het algemeen bestuur is het gremium dat, met input van de 
gemeenten via hun reacties en op advies van het dagelijks bestuur, 
de kaderbrief vaststelt.  
    



 
 

1.3 Zo voorzien we alle gemeenten van alle informatie  
Door alle gemeenten te informeren over alle zienswijzen, inclusief 
onze reactie erop, zijn we transparant over het gelopen proces en 
voorzien we alle gemeenten van dezelfde informatie. 
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Er zijn door 3 gemeenteraden een zienswijze ingediend (zie 

bijlagen) 

 

• Voor natuurbranden is een investering in materieel nodig. De 

gemeenteraad van Ameland ziet graag dat hiervoor meer naar 

lokale inzet (bijvoorbeeld loonbedrijven) wordt gekeken. 

• De gemeente Leeuwarden begrijpt de ontwikkelingen zoals die 
in de Kaderbrief staan beschreven, maar stelt vast dat er 
onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de financiële 
gevolgen ervan. Een definitieve zienswijze op deze punten kan 
daarom pas gegeven worden na verwerking hiervan in de 
begroting 2023. 

• De gemeenteraad van Schiermonnikoog verzoekt 
Veiligheidsregio Fryslân om rekening te (blijven) houden met de 
specifieke situatie van de Waddeneilanden. 

 

In de bijlage treft u de reacties aan op deze zienswijzen. 

 

Financiële consequenties 

 

Zie kaderbrief. 

 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Na vaststelling is de kaderbrief de basis voor de begroting die op 24 

maart a.s. in het dagelijks bestuur wordt behandeld, waarna deze, 

samen met de eerste begrotingswijziging over 2022, naar de 

gemeenten gaat voor zienswijze. In juni en juli wordt de begroting, 

inclusief zienswijzen, behandeld in de agendacommissies, 

bestuurscommissies, auditcommissie en dagelijks bestuur om ten 

slotte op 30 juni in het algemeen bestuur te worden vastgesteld. 

Communicatie 

 

De vastgestelde reactienota wordt aan alle gemeenten ter 

informatie toegestuurd. 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  
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