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1. Eerste bestuursrapportage 2022 

Vergaderdatum 

 

30-06-2022 

Agendapunt 

 

9 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

De bestuursrapportage is een product van alle organisatiedelen 
samen. 

OR/GO  

 

Conceptbesluit 

 

1. De eerste bestuursrapportage 2022 vast te stellen. 

Inleiding 

 

Middels de bestuursrapportage wordt het algemeen bestuur 
geïnformeerd over de stand van zaken van de afgesproken 
resultaten in de begroting. Het dagelijks bestuur legt daarbij 
verantwoording af over de afwijkingen ten opzichte van de 
begroting, zowel inhoudelijk als financieel. 
 
Omdat voor alle kolommen geldt dat het op dit moment lastig is om 
een prognose af te geven, is ervoor gekozen hierover in de 
inleidende tekst een toelichting op te geven. In de kolomteksten 
wordt daarom niet meer ingegaan op de financiën. Ook zijn in de 
inleidende tekst de toelichtingen opgenomen inzake de programma 
overstijgende onderwerpen.   
 

Beoogd effect 

 

Het algemeen bestuur in positie brengen om tussentijds bij te 
sturen. 

Argumenten 

 

1.1 De bestuursrapportage biedt een tussentijds moment voor het 
algemeen bestuur om haar controlerende rol uit te voeren 
Om het algemeen bestuur te helpen ook gedurende het jaar haar 
controlerende rol uit te kunnen oefenen, vertellen we formeel twee 
keer per jaar wat de stand van zaken is als het gaat om de in de 
begroting opgenomen doelen. 

Kanttekeningen/risico’s 

 

1.1 De coronacrisis, situatie in Oekraïne, krappe arbeidsmarkt en 

stijgende prijzen maken het resultaat van Veiligheidsregio Fryslân 

onvoorspelbaar en onzeker  
Bij de tweede bestuursrapportage hopen we meer duidelijkheid te 



 
 

kunnen geven over de financiële resultaten.    

Financiële consequenties 

 

Net als de afgelopen jaren staat 2022 deels in het teken van 
corona. Daarnaast is in het voorjaar met de oorlog in Oekraïne een 
nieuwe crisissituatie ontstaan. De onvoorspelbaarheid en 
onzekerheid over het verloop maken dat het afgeven van een 
resultaat op dit moment erg lastig is.  

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Het bestuurlijk proces ziet er als volgt uit: 

 

Agendacommissie veiligheid – 25 mei 

Auditcommissie – 30 mei 

Bestuurscommissie veiligheid – 9 juni 

Dagelijks Bestuur – 15 juni 

Algemeen bestuur – 30 juni 

Communicatie 

 

Voorlopig alleen schriftelijk. 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  

 

 

 


