
 

Aan de raden van de Friese gemeenten 

 
 
 
 

 

 

 

Geachte raad,  

 

Hierbij bieden wij u de kaderbrief 2024-2027 van de Veiligheidsregio Fryslân aan ter behandeling door 

uw gemeenteraad. De kaderbrief is een jaarlijks terugkerend document, waarin wij beschrijven welke 

ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als autonoom, van invloed kunnen zijn op de begroting van 

Veiligheidsregio Fryslân.  

 

Een belangrijk uitgangspunt van de kaderbrief is dat wij verrassingen voor de gemeenten zoveel mogelijk 

willen voorkomen en tegelijkertijd relevante ontwikkelingen willen communiceren. De inhoud van deze 

kaderbrief voldoet hier aan: we bouwen zo veel mogelijk voort op de eerdere afspraken en kaders waar 

we ons aan gecommitteerd hebben. De inflatie is het afgelopen jaar echter sterk gestegen, wat gevolgen 

heeft voor deze kaderbrief. 

 

We staan voor een aantal uitdagingen: de stijging van prijzen in het algemeen en de nog sterkere stijging 

van de prijzen van onroerend goed, huren, bouwmaterialen, onderhoudskosten en energie hebben tot 

gevolg dat de huisvestigingskosten voor VRF zullen toenemen. Daarnaast zien wij dat verschillende 

vraagstukken leiden tot veranderende accenten in de publieke gezondheid, gaat de energietransitie 

gepaard met nieuwe veiligheidsrisico’s en neemt onze inzet in de bestrijding van diverse crises toe. 

 

Veiligheidsregio Fryslân is zich altijd bewust van het belang om als gemeenschappelijke regeling efficiënt 

en zorgvuldig om te gaan met gemeenschapsgeld. De (veelal landelijke) ontwikkelingen zullen echter 

impact hebben op onze organisatie. Wij vinden het belangrijk om ons bestuur hier tijdig van op de hoogte 

te stellen, en waar mogelijk, tijdig in positie te brengen. In deze kaderbrief schetsen wij onze inschatting 

van de impact. 

 

De kaderbrief bevat ook een beschouwing van de financiële kaders. Deze kaders wijzigen uiteraard door 

een aantal autonome ontwikkelingen, zoals de inflatie die gebaseerd wordt op de CPI-index van het 
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CBS. De vertaling van deze ontwikkelingen in het financieel kader is in overeenstemming met de 

afspraken die de gemeenten met Veiligheidsregio Fryslân hebben gemaakt.  
 

Ook dit jaar bevat de kaderbrief een aantal onzekerheden. Landelijke ontwikkelingen zoals de Wnra, de 

Omgevingswet, de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de discussie rondom taakdifferentiatie bij 

de brandweer kennen nog veel onduidelijkheid. Daarnaast bevinden we ons nog steeds in diverse crises, 

waardoor de toekomst zich lastig laat voorspellen. In de kaderbrief vatten wij deze ontwikkelingen 

samen.  

 

Wij ontvangen graag uw zienswijze op de voorgelegde keuzes. Uw input verwerkt het dagelijks bestuur 

vervolgens in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze stelt de kaderbrief vast in de vergadering 

van 9 maart 2023. Het definitieve document vormt de basis voor de begroting 2024. 

 

Wij ontvangen graag uw zienswijze uiterlijk 2 februari 2023 terug. Op 5 december informeren wij uw 

financiële ambtenaren via een separate sessie over de kaderbrief. Op deze wijze kunnen eventuele 

onduidelijkheden worden weggenomen en zijn zij in staat om u zo goed mogelijk te adviseren. 

 

Komend voorjaar leggen wij onze begroting voor 2024 voor, waarin we u een nog concretere, financiële 

vertaling kunnen presenteren.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur 

 

mr. S van Haersma Buma  

Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân 


