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Geachte heer Van Haersma Burna,

Sjoch dizze siéd. sjoch wu( der riinom Ixirt - It aide spcgelei him yn wat de tdkomst hat - Piter Terpstm

De gemeenteraad van 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.

Om te beginnen willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onze grote 
waardering uit te spreken voor de inzet van alle medewerkers van de 
Veiligheidsregio Fryslan in de afgelopen uitdagende en moeilijke periode 
vanwege de uitbraak van corona virus. Nogmaals, onze waardering en dank 
daarvoor.

We hebben vastgesteld dat net als in voorgaande jaren een groot aantal 
onderwerpen en ontwikkelingen die voor de Veiligheidsregio Fryslan van belang 
zijn in de Kaderbrief 2023-2026 aan de orde komen. We onderkennen het belang 
hiervan voor de beleidsplanperiode 2023-2026 en daarmee voor de begroting 
voor die periode. In verband daarmee willen wij u de volgende zienswijze 
daarop geven:

Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000

8900 JA Leeuwarden 
Telefoon 14 058

www.leeuwarden.nl
E-mail gemeente@leeuwarden.nl

KVK-niimrner 59734817
BTW-nummer NL 0019.03.664.B01

Veiligheidsregio Fryslan
De heer S. van Haersma Buma 
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN

Onderwerp Zienswijze Kaderbrief 2023-2026 
Uw kenmerk UIT/21013791/DIR
Ons kenmerk 2021-113779

Dienst Concernstaf
Sector Concernstaf

Contact Marten Bosma, 058 233 8821
WhatsApp

Bi|lagen
Datum

Wij hebben onlangs de Kaderbrief 2023-2026 voor de begroting van de 
Veiligheidsregio Fryslan ontvangen met daarbij het verzoek om hierop een 
zienswijze te geven. Aan dat verzoek komen wij door middel van deze brief 
tegemoet.

Gemeente j^uwarden
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Blad 2

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26-01-2022,

voorzitter.

/

De onderwerpen die wel een financiële vertaling krijgen zijn de loon- en 
prijsontwikkeling en de extra activiteiten waarvoor gemeenten extra middelen 
uit het Gemeentefonds ontvangen. Deze ontwikkeling geeft ons geen aanleiding 
daarover opmerkingen te maken.

c 
griffier^


