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Conceptbesluit 

 

1. De concepttekst voor de programma’s Brandweer en 
Crisisbeheersing voor de jaarstukken 2022 te 
onderschrijven en deze vast te stellen. 

Inleiding 

 

Het concept jaarverslag 2022 staat geagendeerd voor het dagelijks 
bestuur van 16 februari en 22 maart a.s. Daarna gaat het 
jaarverslag, samen met de jaarrekening, voor zienswijzen naar de 
deelnemende gemeenten. Het betreft hier de inhoudelijke 
verantwoording van de programma’s Brandweer en 
Crisisbeheersing. 
 
Voor de volledigheid worden ook de conceptteksten van 
Gezondheid, Organisatie en de paragrafen gedeeld. Deze teksten 
worden ter informatie voorgelegd. Voor een aantal passages geldt 
dat deze pas kunnen worden opgesteld zodra de definitieve cijfers 
bekend zijn, deze volgen in de vergadering van 22 juni. 

Beoogd effect 

 

Resultaten bepalen en verantwoording afleggen voor de 
programma’s Brandweer en Crisisbeheersing.  

Argumenten 

 

Zo kunnen eventuele wijzigingen nog meegenomen worden, 
voordat het document voor zienswijze naar de gemeenten gaat. 
Door de stukken nu aan de bestuurscommissie voor te leggen, 
kunnen op- of aanmerkingen meegenomen worden voordat stukken 
na het DB van 22 maart voor zienswijze worden verzonden naar de 
gemeenten.  

Kanttekeningen/risico’s 

 

Het betreffen alleen de inhoudelijke programmateksten, de cijfers 

ontbreken  
Na afloop van de accountantscontrole worden de cijfers 



 
 

toegevoegd. 

Financiële consequenties 

 

Het financiële resultaat van de programma’s Brandweer en 
Crisisbeheersing zal ter vergadering middels een presentatie 
worden toegelicht, evenals het totale voorlopige resultaat van 
Veiligheidsregio Fryslân.  

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Na behandeling in de bestuurscommissie worden op- of 
aanmerkingen meegenomen in het definitieve exemplaar dat op 22 
maart weer in het dagelijks bestuur komt. Daarna worden deze ter 
zienswijze aangeboden aan de gemeenten als onderdeel van de 
totale jaarstukken 2022. 

Communicatie 

 

Geen.  

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 
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