
Overzicht zienswijzen begrotingswijziging 2017 en Kaderbrief 2018-2021

Naam Gemeente Datum besluitvorming raad Besluit van de raad - begrotingswijziging Besluit van de raad - kaderbrief 2018 

Gemeente Achtkarspelen donderdag 16 februari 2017 raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen

Gemeente Ameland maandag 27 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Het Bildt donderdag 2 maart 2017 raad stemt in met begrotingswijziging raad stemt in met Kaderbrief

Gemeente Dantumadiel dinsdag 28 februari 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken die de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken die 
van GGD en gemeente wordt gevraagd. raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen

Gemeente Dongeradeel donderdag 16 februari 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken dee de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken dee 
van GGD en gemeente wordt gevraagd. raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen



Gemeente Ferwerderadiel donderdag 9 februari 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken die de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken die 
van GGD en gemeente wordt gevraagd. raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen

Gemeente Franekeradeel donderdag 2 maart 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Harlingen woensdag 8 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Heerenveen maandag 13 februari 2017 geen zienswijze 

Gemeente Kollumerland donderdag 2 maart 2017

raad stemt vooralsnog niet in met 
begrotingswijziging vanwege onduidelijkheid over 
de bestaande basistaken die de GGD al heeft 
jegens nieuwskomers en over de extra taken die 
van GGD en gemeente wordt gevraagd.

niet akkoord met kaderbrief omdat deze veel te technisch 
en ingewikkeld is opgesteld waardoor de raadsleden niet 
in staat zijn hun controlerende rol te vervullen

Gemeente Leeuwarden maandag 6 maart 2017

conceptbesluit; raad stemt in met kaderbrief, met 
verzoek om uitvoerige onderbouwing meldplicht 
datalekken en opmerking over afrekening rijksvaccinaties

Gemeente Leeuwarderadeel donderdag 16 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging. raad stemt in met Kaderbrief

Gemeente Littenseradiel maandag 27 februari 2017
raad heeft geen zienswijze ingediend; college geeft per 
brief aan geen bezwaren te hebben



Gemeente Menameradiel donderdag 2 maart 2017
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Ooststellingwerf dinsdag 14 februari 2017

raad stemt in met begrotingswijziging. Wel 
verzoek om duidelijke onderbouwing voor 
financiering extra inzet GGD vergunninghouders niet akkoord met kaderbrief omdat deze onvolledig is

Gemeente Opsterland maandag 13 februari 2017

raad stemt in met begrotingswijziging. Wel 
verzoek om duidelijke onderbouwing voor 
financiering extra inzet GGD vergunninghouders raad stemt in met Kaderbrief

Gemeente Schiermonnikoog dinsdag 21 februari 2017 geen zienswijze

Gemeente De Fryske Marren woensdag 1 maart 2017
raad maakt geen gebruik van mogelijkheid om zienswijze 
in te dienen

Gemeente Smallingerland dinsdag 28 februari 2017

Kaderbrief meerjarig inzicht geven in waar beleidsmatig 
en budgettair inzet wordt gepleegd die verder reikt dan 
hetgeen wettelijk strikt noodzakelijk is.

Gemeente Súdwest Fryslân donderdag 2 maart 2017

RVP: graag een jaarlijkse afrekening op basis van het 
werkelijk aantal gevaccineerde personen aangezien de 
afrekensystematiek onduidelijk is tot aan de meicirculaire

Gemeente Terschelling dinsdag 28 februari 2017 raad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen



Gemeente Tytsjerksteradiel donderdag 16 februari 2017

de raad erkent dat extra inzet nodig is maar wil 
dat op lokaal niveau gekeken wordt wat exact 
nodig is. De GGD zal moeten aansluiten bij lokale 
structuren en bestaande projecten.

Verzoek om meegenomen te worden in het toekomstige 
beleid en de financiële keuzes. Zorgelijk over financiele 
risico's en onzekerheden in de kaderbrief

Gemeente Vlieland maandag 27 februari 2017 raad stemt in met begrotingswijziging
raad heeft kennisgenomen van Kaderbrief, dient geen 
zienswijze in

Gemeente Weststellingwerf maandag 27 februari 2017

Wens dat VRF begrotingsposten nogmaals door loopt 
(stofkam).Terugkomende stijging gemeentelijke bijdrage 
zorgwekkend, strategische keuzes maken om binnen het 
huidige budget te blijven. Terughoudend met extra 
financiering voor organisatieaanpassing GGD


