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Geachte heer Van Haersma Buma,

Wij kunnen ons in grote iijnen vinden in de voorgestelde Kaderbrief.

Met vriendelijke groet,

De gemeenteraad van Ameland,

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen naar aanleiding 
van deze brief dan kunt u contact opnemen met Lars Brouwer, via telefoonnummer (0519) 555 555.

Op 2 december 2021 heeft u ons gevraagd om al dan niet een zienswijze in te dienen voor de 
Kaderbrief 2023-2026 van de Veiligheidsregio Fryslan.

Jacquelijhe Mi 
GriffierJ*-^

info@ameland.nl
www.ameland.nl

Toch wensen wij een zienswijze in te dienen, en wel op het onderdeel “Natuurbrandbeheersing”. 
Er zal flink geïnvesteerd worden in materieel. Naast deze investering in materieel zien wij graag dat 
er meer lokaal gekeken gaat worden naar oplossingen, onder andere door inzet van de kennis van 
en ondersteuning door de lokale loonbedrijven. Voor met name de bluswatervoorziening zijn 
afspraken met loonbedrijven van groot belang. Ook zagen wij graag dat er gekeken gaat worden 
naar de brandvrije stroken in de natuur en het onderhouden daarvan.
Dit alles is zeer goed mogelijk met de lokale kennis die aanwezig is.
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Amendement

Agendapunt 9 Voorstel Zienswijze Kaderbrief VeiligheidsregioBetreft:

De Raad van de gemeente Ameland, bijeen op 31 januari 2022

Gelezen het voorstel van het College;

Gelet op artikel 147b van de Gemeentewet;

Gelet op het reglement van orde voor vergaderingen van de raad;

Overwegende:

Besluit:

Het voorgestelde besluit van het College als volgt te wijzigen:

En gaat over tot de orde van de dag,

Ballum 31 januari 2022

Fractie AmelandEi

Cd.

<
6.

Dat op pagina 9 van de Kaderbrief, onder punt "Natuurbrandbeheersing" gesproken wordt 
over een flinke investering in materieel;
Dat dit de nodige kosten met zich mee zal brengen;
Dat wij graag zouden zien dat er meer lokaal gekeken gaat worden naar oplossingen,

Gelezen agendapunt 9 van de agenda, te weten "Voorstel zienswijze Kaderbrief 
Veiligheidsregio Fryslên 2023- 2026";

Dat een voorbeeld daarvan is, de inzet en ondersteuning van lokale loonbedrijven; 
Dat er tevens gekeken moet worden naar brandvrije stroken in de natuur en het 
onderhouden daarvan;
Dat dit alles zeer goed mogelijk is met de lokale kennis die aanwezig is.

WEL een zienswijze indienen over de Kaderbrief van de Veiligheidsregio 2023-2026, 
met de motivering zoals in de overwegingen hierboven genoemd.


