Reactienota zienswijzen kaderbrief 2023 - 2026
Inleiding
Begin december is de conceptkaderbrief 2023-2026 aangeboden aan de Friese gemeenteraden. Het
Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân verzocht de raden om hun reactie uiterlijk op 3
februari 2022 in te dienen. Dat is in nagenoeg alle gevallen haalbaar gebleken. Van drie raden
hebben wij iets later een definitief besluit ontvangen, maar met deze gemeenten is tijdig contact
geweest over het moment van indienen én de inhoud van hun conceptzienswijze. We spreken dan
ook onze dank uit richting ambtenaren/griffiers, colleges en raadsleden voor de constructieve
samenwerking op dit onderdeel.
Uiteindelijk hebben nu 18 gemeenten een reactie gegeven op de kaderbrief. 15 raden besloten geen
zienswijze in te dienen op de kaderbrief en 3 gemeenten hebben wel een zienswijze ingediend. Via
deze reactienota voorzien we iedere inbreng van een reactie. Deze delen we met alle Friese
gemeenten, zodat iedereen optimaal geïnformeerd is over de besluitvorming van onze kaderbrief.
Reactie op zienswijzen
Ameland
Voor natuurbranden is een investering in materieel nodig. De gemeenteraad van Ameland ziet graag
dat hiervoor meer naar lokale inzet (bijvoorbeeld loonbedrijven) wordt gekeken.
Reactie VRF
Bij de aanschaf van materieel voor natuurbrandbestrijding moeten we ons houden aan de
aanbestedingsregels van het aanbestedingsrecht. Waar mogelijk houden wij rekening met de regionale
economie, lokale ondernemers en sociale ondernemingen, dit is ook opgenomen in ons nieuwe (nog
vast te stellen) inkoopbeleid. Daarnaast gaan we zeker in overleg met de eilandbewoners om te
verkennen waar zij ondersteuning kunnen bieden.
Leeuwarden
Net als in voorgaande jaren bevat de kaderbrief een groot aantal onderwerpen en ontwikkelingen die
voor de Veiligheidsregio Fryslân van belang zijn in de Kaderbrief 2023-2026 aan de orde komen. De
gemeenteraad van Leeuwarden onderkent het belang hiervan voor de beleidsplanperiode 2023-2026
en daarmee voor de begroting voor die periode. Zij 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 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 de gemeenteraad van Leeuwarden geen aanleiding daarover opmerkingen te
maken.
Reactie VRF

Door de strakke termijnen kunnen we voor twee beleidsmatige ontwikkelingen de financiële gevolgen
nog niet bepalen. Dit betreft de omgevingswet en natuurbrand. We begrijpen dat de onduidelijkheid
over de financiële gevolgen het geven van een zienswijze bemoeilijkt. Toch hechten wij waarde aan
het tijdig informeren over ontwikkelingen, ook als de financiële gevolgen nog niet te overzien zijn.
Zodra de financiële consequenties bekend zijn zullen de gemeenten hierover geïnformeerd worden.
Het staat de gemeenteraad van Leeuwarden vrij om bij de begroting 2023 alsnog een zienswijze in te
dienen.

Schiermonnikoog (voorgesteld, besluitvorming op 15 februari)
De raad van de gemeente Schiermonnikoog verzoekt Veiligheidsregio Fryslân om rekening te (blijven)
houden met de specifieke situatie van de Waddeneilanden.
Reactie VRF
Wij zijn ons bewust van de bijzondere situatie van de Waddeneilanden en zullen hier blijvend
aandacht voor houden bij het opstellen van onze stukken.

