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Geachte raadsleden,
Wij bieden u hierbij de kaderbrief van Veiligheidsregio Fryslân aan ter behandeling in uw gemeenteraad.
In de kaderbrief beschrijven wij welke ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als autonoom, van invloed
kunnen zijn op de begroting van Veiligheidsregio Fryslân. Deze brief ontvangt u ieder jaar, tot zover niets
nieuws onder de zon.
Echter, zo voorspelbaar als de ontvangst van deze kaderbrief is, zo onvoorspelbaar is de omgeving
waarin we ons bevinden. Als crisisorganisatie zijn we wel gewend dat een crisis voor een verandering
van focus kan zorgen, maar nog nooit duurde een crisis zo lang. Ook de onduidelijkheid over wanneer
de crisis eindigt en welke effecten dit met zich meebrengt is nieuw.
Tijdens de coronacrisis is het ondoenlijk om ver vooruit te kijken, laat staan om in te schatten hoe de
wereld eruit ziet in 2022. Toch doen we in deze kaderbrief een poging, en beschrijven we die
ontwikkelingen, naast corona, waarvan we weten dat die invloed zullen gaan hebben op onze
organisatie. Denk aan zaken als de discussie rondom taakdifferentiatie bij de brandweer, de introductie
van de Omgevingswet en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s.
Financieel heeft deze kaderbrief een budgetneutraal karakter. De investeringen die de gemeenten de
afgelopen jaren in de veiligheidsregio hebben gedaan, zorgen ervoor dat de organisatie nu scherp aan
de wind kan zeilen. Tel daarbij op dat van niet alle onderwerpen de financiële impact bekend is en dat de
effecten van de coronacrisis nog onzeker zijn. Daarmee is dit resultaat goed uitlegbaar.
We hopen, om veel redenen, dat in het voorjaar de coronacrisis weer onder controle is. In die tijd leggen
we aan u onze begroting voor 2022 voor, waarin we u een nog concretere, financiële vertaling kunnen
presenteren.

Uw zienswijze
Wij ontvangen graag uw zienswijze op de kaderbrief uiterlijk 4 februari 2021. Goed om te weten is dat wij
op 9 december de financiële ambtenaren informeren over de kaderbrief. Zo zijn zij in staat om u zo goed
mogelijk te adviseren.
Uw zienswijze verwerken wij in een voorstel aan het algemeen bestuur. Deze stelt de kaderbrief vast in
de vergadering van 11 maart 2021. De kaderbrief vormt vervolgens de basis voor de begroting die u in
april ontvangt.
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