
 

Reactienota zienswijzen meerjarenkoers 2023 – 2026 en het regionaal 

risicoprofiel 2022 - 2025 
 

Aanleiding 

In september zijn de meerjarenkoers 2023 – 2026 en het regionaal risicoprofiel 2022 - 2025 

aangeboden aan de Friese gemeenteraden, met het verzoek om hier een zienswijze op te geven. Op 

een van de 18 gemeenten na hebben de gemeenteraden ervoor gekozen om geen zienswijze in te 

dienen, en daarmee hun vertrouwen uit te spreken in de voorgestelde koers en het risicoprofiel.  

 

Tegelijkertijd sluiten we de ogen niet voor de ingediende zienswijze van de gemeenteraad van 

Smallingerland. Via deze reactienota voorzien we de ingebrachte zienswijze van een reactie. Deze 

reactienota delen we met alle Friese gemeenten, zodat iedereen optimaal geïnformeerd is over de 

besluitvorming met betrekking tot onze meerjarenkoers en het te hanteren risicoprofiel. 

 

Kritisch over het onderdeel cyber in zowel het risicoprofiel als het onderdeel veiligheid in de 

meerjarenkoers 

De gemeenteraad van Smallingerland geeft aan dat de activiteiten ten aanzien van het thema 

cyber(veiligheid) algemeen zijn geformuleerd in het regionaal risicoprofiel. Gezien de actualiteit van 

dit thema en het kwalificeren van het thema als een van de accenten voor de komende vier jaar zou 

de gemeenteraad van Smallingerland graag nu al meer concrete activiteiten op dit thema 

gepresenteerd willen zien in de meerjarenkoers 2023-2026. 

 

Als dagelijks bestuur erkennen wij de risico’s op het gebied van cyber. ‘Cyber en connectiviteit’ heeft 

daarom een prominente plek gekregen in ons Risicoprofiel. Risico-inventarisaties vormen de kern van 

crisisbeheersing en vormen de input voor de planvorming en activiteiten (bijvoorbeeld netwerken, 

vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen of risicocommunicatie). Wij onderkennen dat cyber een 

thema is in onze regio maar de concretisering van het thema vindt plaats in onze jaarplannen, de 

jaarlijkse kaderbrief en de programmabegroting. De verantwoording verloopt vervolgens via de 

bestuursrapportages en het jaarverslag.  

 

We kiezen voor een meerjarenkoers op hoofdlijnen. Als we iets hebben geleerd van de afgelopen 

beleidsperiode, is het dat het belangrijk is om flexibel en wendbaar te zijn in een dynamische wereld. 

 

 

  


