
 
 
 

Pagina 1 van 2 

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 

 
Onderwerp Jaarrekening 2015, begroting 2017 en eers te begrotingswijziging 

2016 
 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Tjeerd van Bekkum 

Auteur Folkert Huisma 

Bijlagen 1. Jaarverslag en jaarrekening 2015 
2. Programmabegroting 2017 
3. Eerste begrotingswijziging 2016 

Vergaderdatum 13 juli 2016 

Agendapunt 3 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel) 

      

OR/GO  OR       GO 

 

Conceptbesluit 

1. Kennis te nemen van de zienswijzen van de Friese gemeenten. 
2. Het algemeen bestuur te adviseren om de jaarrekening 2015, begroting 2017 en begrotingswijziging 

2016 vast te stellen.  

 
Inleiding 

In de vergadering van de bestuurscommissie veiligheid van 17 maart jl. heeft de bestuurscommissie 
kennisgenomen van de concept jaarrekening 2015 en concept begroting 2017. Het dagelijks bestuur 
heeft deze stukken, tezamen met een begrotingswijziging 2016, naar de deelnemende gemeenten om 
hun zienswijzen kenbaar te maken. Van 18 van de 24 gemeenten is op dit moment een zienswijze 
bekend. Alle 18 gemeenten geven aan geen bezwaren te hebben die een ongewijzigde vaststelling 
zouden belemmeren. 
 
Het algemeen bestuur stelt in haar vergadering van 13 juli het jaarverslag van het voorgaande jaar vast, 
evenals de begroting van het komende jaar. Deze stukken dienen voor 15 juli resp. 1 augustus te worden 
verzonden aan Gedeputeerde Staten van Fryslân.  

 
Beoogd effect 

Het verlenen van decharge aan het dagelijks bestuur en het directieteam over 2015 en het vaststellen 
van de kaders voor 2017 (en wijzigingen daarin in 2016). 

 
Argumenten 

1.1 Met vaststelling van de stukken is de definitieve bijdrage 2015 bekend en worden de kaders voor 
2016 en 20167 geactualiseerd 
Door het vaststellen van de jaarrekening 2015 wordt décharge verleend aan het dagelijks bestuur 
over 2015 en wordt de definitieve gemeentelijke bijdrage voor 2015 bekend, zodat deze kan worden 
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afgerekend. Met de wijziging voor 2016 en het vaststellen van de begroting 2017 zijn de kaders voor 
deze jaren geactualiseerd en bekend, zodat de organisatie het afgesproken beleid kan gaan 
uitvoeren. 

 
2.1  De gemeentelijke zienswijzen leveren geen bezwaren op voor ongewijzigde vaststelling 

 Van 18 van de 24 gemeenten is op dit moment een zienswijze bekend. Alle 18 gemeenten geven aan 
geen bezwaren te hebben die een ongewijzigde vaststelling zouden belemmeren. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.2 De begrotingswijziging 2016 levert een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op tijdens een 
lopend begrotingsjaar 
In voorgaande jaren is steeds voorkomen dat tijdens het begrotingsjaar om een extra bijdrage is 
gevraagd. Zo konden gemeenten voor hun eigen begrotingen reeds vroegtijdig rekening houden met 
de geraamde bijdrage, die dan ook niet meer wijzigde. Voor 2016 geldt echter dat een aantal 
ontwikkelingen (met name de cao geldig met ingang van 2016) niet vroegtijdig konden worden 
voorzien. Aangezien de doorgevoerde verhogingen onontkoombaar zijn, zijn deze wel alsnog als 
verhoging van de bijdrage doorgevoerd. 
 

2.1  Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Smallingerland hebben nadere kanttekeningen of verzoeken 
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben nogmaals (net als bij de kaderbrief 2017) hun 
bedenkingen geuit bij de herverdeling van de maatwerktaak wabo. Daarnaast vraagt Smallingerland 
om een lijst met bezuinigingsmogelijkheden, voorafgaand aan de kaderbrief 2018. Aangezien de 
herverdeling van de wabo reeds is vastgesteld, zijn de bedenkingen hieromtrent voor kennisgeving 
aangenomen. Naar de mening van het dagelijks bestuur wordt aan het verzoek van Smallingerland 
reeds voldaan, door het uitvoeren van de operatie stofkam. 

 
Financiële consequenties 

Geen 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

De stukken worden voorgelegd aan de bestuurscommissie veiligheid voor de inhoudelijke vaststelling 
(conform delegatie van bevoegdheden) en aan het algemeen bestuur ter algehele vaststelling. 

 
Communicatie 

Conform de reguliere kanalen richting verdere besluitvorming. 

 
Besluit : 
 

 

 niet vastgesteld 
 

 ongewijzigd vastgesteld 
 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       
 

Paraaf 
secretaris:  

Kopie naar auteur 
 


