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Secretarissen en afdeling financiën 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

De begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 
2021 ongewijzigd vast te stellen. 

Inleiding 

 

Na behandeling van de concept documenten in de 
Agendacommissies, Bestuurscommissies en de Audit Commissie 
heeft het Dagelijks Bestuur de begroting 2023, eerste 
begrotingswijziging 2021 en jaarrekening 2021 aangeboden aan de 
colleges van b&w en de gemeenteraden van de Friese Gemeenten.  
 
De gemeenten zijn gevraagd hierop hun zienswijze te geven. 
Veiligheidsregio Fryslân is van en voor de gemeenten: het is 
daarom belangrijk dat de inhoudelijke en financiële doelen 
aansluiten bij die van de gemeenten. In de bijlage vindt u het 
overzicht van de ingediende zienswijzen tot nu toe. 
 
Twaalf van de achttien gemeenten hebben besloten om geen 
zienswijze in te dienen. Twee gemeenten zijn voornemens geen 
zienswijze in te dienen.  
 
Van een gemeente komt het verzoek om bij het actualiseren van de 
uitvoeringsplannen alle bestemmingsreserves (ook de nieuwe) te 
betrekken. In de bestuursrapportages geven wij een actueel beeld 
van de status van de uitvoeringsplanning, daarin zullen wij ook de 
nieuwe bestemmingsreserves meenemen. 
 
Twee gemeenten geven aan dat de jaarlijkse kostenstijging hen 



 
 

zorgen baart en doet het verzoek om kritisch te zijn op verdere 
stijgingen. Ook verzoeken ze te blijven onderzoeken hoe verdere 
stijgingen voorkomen kunnen worden. De VRF is altijd kritisch op 
kostenontwikkelingen; alleen noodzakelijke uitzettingen worden 
doorgevoerd. 
 
Een gemeente heeft geconstateerd dat, door de gemaakte 
afspraken in de financiële verordening, het door VRF gehanteerde 
inflatiepercentage in de begroting 2023 afwijkt van hetgeen de 
gemeente hanteert. Zij komt daarom met het verzoek om de 
afwijking van het inflatiepercentage ten opzichte van de 
meicirculaire 2022, voor rekening van de VRF te laten komen.  
 
De gehanteerde methode voorkomt grote aanpassingen tussen de 
kaderbrief en de begroting van de VRF en daarmee wijzigingen in 
de gegevens die de gemeenten hanteren voor hun eigen begroting. 
Daarnaast is de consumentenprijsindex inmiddels fors opgelopen 
en komt de werkelijke inflatie al grotendeels voor rekening en risico 
van de VRF.  
 
Van een gemeente is nog geen reactie ontvangen.  
 

Beoogd effect 

 

Bestuurlijk goedkeuring over de te behalen resultaten voor 2023, de 
aangepaste middelen voor 2022 en de verantwoording over 2021. 

Argumenten 

 

De meeste gemeenten stemmen in met de stukken zoals ze 
voorliggen 
Van de achttien gemeenten kiest een ruime meerderheid ervoor om 
geen zienswijze in te dienen voor alle stukken. Dit wil zeggen dat zij 
het bestuur mee willen geven om de stukken zoals ze aan de 
gemeenten zijn voorgelegd ongewijzigd vast te stellen. 

Kanttekeningen/risico’s 

 

Er is door vier gemeenten een zienswijze ingediend 
Wij vinden het belangrijk om voor iedere zienswijze en opmerking te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om gemeenten hierin 
tegemoet te komen. Middels de reactienota voorzien we iedere 
inbreng van een reactie. Deze delen we met alle Friese gemeenten, 
zodat iedereen geïnformeerd voorafgaand aan de definitieve 
besluitvorming over onze begroting, begrotingswijziging en 
jaarstukken 

Financiële consequenties 

 

Zie voor de financiële uitwerking de verschillende documenten. 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Na besluitvorming in het algemeen bestuur zijn de begroting voor 

2023, de begrotingswijziging voor 2022 en de jaarstukken 2021 

definitief en worden deze administratief verwerkt. 

Communicatie 

 

De gemeenten worden geïnformeerd over alle ingediende 
zienswijzen en algemene opmerkingen, inclusief de reactie van de 
Veiligheidsregio hierop en het uiteindelijke besluit. De reactienota is 
als bijlage toegevoegd. 

Besluit Kies een item. 
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