
 
 
 

Pagina 1 van 3 

O P L E G N O T I T I E   B E S L U I T V O R M E N  D 
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Status  Openbaar       Niet openbaar 
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Bijlagen 1. Overzicht zienswijzen gemeenten op begrotingswijziging 2017 en 
Kaderbrief 2018-2021 

2. Kaderbrief 2018-2021 
3. Eerste begrotingswijziging 2017 

Vergaderdatum 20 maart 2017 

Agendapunt 3 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

      

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de zienswijzen op de kaderbrief 2018-2021 en te besluiten de kaderbrief 2018-
2021 ongewijzigd vast te stellen.  

2. Kennis te nemen van de zienswijzen op de eerste begrotingswijziging 2017 en te besluiten de eerste 
begrotingswijziging 2017 ongewijzigd vast te stellen.   

 
Inleiding 

Na vaststelling van de concept Kaderbrief 2018-2021 en de eerste begrotingswijziging 2017 op 14 
december 2016 is deze naar alle Friese gemeenten gestuurd voor zienswijze. De gemeenten hadden tot 
1 maart 2017 de tijd hun zienswijze kenbaar te maken.  
 
Kaderbrief 2018-2021 
Een aantal van de gemeenten is akkoord met voorgelegd kader 2018, een aantal neemt het voor 
kennisgeving aan en/of heeft geen zienswijze en enkele gemeenten maken gebruik van de mogelijkheid 
om een zienswijze te geven. Een tweetal gemeenten (Kollumerland en Ooststellingwerf) is niet akkoord.  
Hieronder vindt u een overzicht van de besluitvorming van gemeenten met betrekking tot de (concept) 
Kaderbrief 2018-2021. 
 
Instemming, geen zienswijze of voor kennisgeving aangenomen door 17 gemeenten: 

� Het Bildt, Harlingen, Heerenveen, Ferwerderadiel, Terschelling, Dongeradeel, Dantumadeel, 
Achtkarspelen, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Opsterland, Menameradiel, Franekeradeel, 
Fryske Marren, Vlieland, Schiermonnikoog, Ameland. 
 

Zienswijze gegeven door 5 gemeenten: 
� Leeuwarden, Smallingerland, Sudwest Fryslân, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf. 

 
Geen instemming door 2 gemeenten: 

� Ooststellingwerf, Kollumerland. 
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Bij de ontvangen zienswijzen en reden van het (nog) niet kunnen instemmen met de (concept) Kaderbrief 
2018-2021 komen een paar thema’s aan de orde, te weten Operatie Stofkam, Rijksvaccinatieprogramma, 
datalekken en wettelijk/niet-wettelijke taken. Wij voorzien deze thema’s van een toelichting: 
 

- Operatie Stofkam 
In 2016 is de eerste Operatie Stofkam geweest. Dit heeft geleidt tot een structurele verlaging van 
€ 490.000. Deze diepgaande analyse zal periodiek (elke 3 jaar) uitgevoerd worden. Een tweede 
Stofkam is eerder dan ook niet voorzien. 
 

- Rijksvaccinatieprogramma 
De uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma zal in de bestuurscommissie Gezondheid 
terugkomen nadat via de mei circulaire 2017 meer duidelijkheid wordt gegeven over het proces.   
De kosten voor het programma worden vooralsnog verdeeld op basis van de thans geldende 
verdeelsleutel (inwoners). 

 
- Datalekken 

Uit stofkam bleek dat in het programma Organisatie geen ruimte zit (Bedrijfsvoering 3.0). Door 
ontwikkelingen op het gebied van Data wordt extra geld ingezet voor een 0,5 Fte functionaris 
gegevensbeheer, gecombineerd met privacy functionaris. Daarnaast wordt ingezet op beveiliging 
door onder andere het werken met zorgmail, encryptie en intrusion detection.  
 

- Gemeentelijke bijdrage voor taken die wettelijk / niet-wettelijk zijn 
De VRF voert voor het overgrote deel alleen wettelijke taken uit, soms direct gekoppeld aan de 
VRF, soms namens gemeenten. Naast de invulling van wettelijke taken voert de VRF soms 
maatwerk uit. Dit maatwerk is altijd een individuele afspraak tussen gemeenten en de VRF 
inclusief bijbehorende bekostiging. Bij Gezondheid is de inhoud van maatwerk divers, voor de 
brandweer geldt thans dat alleen de uitvoering van de WABO een niet wettelijke taak is. 
Daarnaast zorgen enkele activiteiten zoals het vaccineren van reizigers voor extra inkomsten. 
Met deze inkomsten kunnen we kosten voor de wettelijke taken verlagen.  

 
Begrotingswijziging 2017 
Het overgrote merendeel van de gemeenten stemt in met de begrotingswijziging 2017; alleen de 
gemeenten Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland gaan (vooralsnog) niet akkoord. 
De genoemde gemeenten stemmen vooralsnog niet in met de begrotingswijziging en heeft een toelichting 
gevraagd op het tarief dat in de begrotingswijziging staat voor de nieuwkomers. Tevens dient er eerst 
meer duidelijkheid te komen over de door de GGD te verrichten taken. De toelichting is via de 
agendacommissie Gezondheid beschikbaar gesteld aan de bestuurscommissie Gezondheid. Afrekening 
van deze gelden zal op nacalculatie plaats vinden.  

 
Bovenstaande informatie wordt verwerkt in het begeleidende schrijven aan gemeenten bij de verzending 
van de concept begroting 31 maart as.  

 

 

 

 
Beoogd effect 

• Het vaststellen van de kaderbrief 2018-2021 na ontvangst van zienswijzen ten behoeve van de 
concept begroting 2018-2021 

• Het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2017 na ontvangst van de zienswijzen en deze 
te verwerken in de begroting van 2017. 

 
Argumenten 

3.1 De zienswijzen van de gemeenten geven geen aanleiding tot aanpassing van de kaderbrief 
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3.2 De zienswijzen van de gemeenten geven geen aanleiding tot aanpassing van de 
begrotingswijziging 2017 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Aanpassen prijsindexatie 
De indexatie voor materiële kosten wordt gebaseerd op de CPI van februari voorafgaand aan het jaar 
waarop het kader in gaat. Deze is nu nog niet bekend. Ter info/indicatie:  de CPI over januari 2017 
bedraagt 1,7% terwijl wij structureel rekenen op 1 % (delta € 204.000)  
 
 

 
Financiële consequenties 

Geen. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling zal het kader worden verwerkt in de conceptbegroting 2018 (-2021) en aan gemeenten op 
31 maart 2017 worden verzonden voor zienswijzen. Definitieve vaststelling van de Begroting 2018 vindt 
dan plaats in het algemeen bestuur op 13 juli 2017.  

 
Communicatie 

Communicatie zal plaatsvinden via de reguliere bestuurlijke besluitvorming. 

 
 
 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


