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Aan de Gemeenteraad

Samenvatting
De Veiligheidsregio Fryslân stelt de raad in gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de concept
Kaderbrief 2020-2023. De in de kaderbrief aangekondigde verhogingen van de gemeentelijke bijdrage
worden veroorzaakt door autonome externe omstandigheden, zoals ontwikkelingen rond de cao,
pensioenfonds en de te verwachten hogere indexering. Om die reden wordt voorgesteld geen
zienswijze in te dienen.
Voorstel
Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen over de Concept Kadebrief 2020-2023 van de
Veiligheidsregio Fryslân
Toelichting
Ten aanzien van de eerdere prognoses stijgen de gemeentelijke bijdragen de komende jaren, terwijl
er nog een aantal ongewisse zaken beschreven wordt.
De grootste stijgingen worden veroorzaakt door externe en niet te beïnvloeden oorzaken.
Dan gaat het om:
1.

Stijging loonkosten met 3,4% i.p.v. 1,25%

2.

Hogere Consumentenprijsindex (2% , 1,8% i.p.v. 1%)

3.

Rijksvaccinatieprogramma. PM

4.

Een nieuw Openbaar Meldsysteem. PM.

Inhoudelijk valt het volgende op.


Uit de concrete beleidsplannen valt op te maken dat er meer aandacht zal zijn voor de
opvang van personen met verward gedrag en opvang en begeleiding van burgers die ‘tussen
wal en schip vallen’. Het gaat dan om een sociaal kwetsbare groep met vaak een
meervoudige problematiek.



Ook zal de GGD extra aandacht gaan schenken aan de dalende vaccinatiegraad in
Friesland.



Voor het overige valt nog te melden dat de VRF aandacht gaat besteden aan de scholing
van de brandweer op het gebied van preparatie LNG schepen en de LNG opslag in
Harlingen.*



De nota Weerstandsvermogen loopt af in 2018 en zal worden herzien voor de periode 20192022. Dat betekent dat de Algemene Reserve zal komen te vervallen en zal overgaan in een
egalisatiereserve. De ondergrens van de reserve is gezet op 2% en de bovengrens op 5%.
Wanneer de egalisatiereserve onder de ondergrens komt, zal de veiligheidsregio bij de
aangesloten gemeenten aankloppen voor een extra bijdrage. Nu valt nog niet te voorzien

wanneer dat het geval zal zijn. Het is daarom ook moeilijk om zelf hiervoor te gaan
reserveren. Het is dus zaak om de ontwikkelingen op dit gebied kritisch te gaan volgen.
Vanwege de onvermijdelijkheid van de stijging van de kosten en het nog niet goed inzichtelijk kunnen
hebben van een aantal onderwerpen, wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen. Eventuele
ontwikkelingen zullen dan in de loop van 2019 met uw raad worden gedeeld.
De gemeentelijke bijdrage ontwikkelt zich als volgt:
2020

2021

2022

2023

€ 283.141

€ 285.502

€ 288.421

€ 291.398

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Een goed opererende Veiligheidsregio is van belang voor het toerisme, de samenleving en de
economie
Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Financiële gevolgen.
Nadat het Algemeen Bestuur de concept Kaderbrief heeft vastgesteld zullen de verhoogde
gemeentelijke bijdrage via een begrotingswijziging in de begroting 2019 en de meerjarenplanning
moeten worden overgenomen en door de raad worden vastgesteld.
Er zijn verder geen juridische, personele of organisatorische gevolgen.
Communicatie/interactiviteit
nvt

Ter inzage liggende stukken (bijlagen)
1. Brief aan de Raad
2. Concept Kaderbrief 2020-2023
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