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Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke regeling Vei ligheidsregio Fryslân  

 
Voorstel ter behandeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur  

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Ferd Crone 

Auteur Wim Kleinhuis  

Bijlagen 1. Geconsolideerde tekst Gemeenschappelijke regeling Vrf  

Vergaderdatum 19 december 2018  

Agendapunt 10 

Betrokken afdeling/ 
medewerkers (functioneel)  

 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      
 GO 

 

Kennisnemen van 

1. Het voorgestelde wijzigingsbesluit (AB 12 juli 2018) is door alle Friese colleges van burgemeester 
en wethouders vastgesteld en daarmee is de tekst van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Fryslân per 1 januari 2019 gewijzigd.   

2. De toezegging aan de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarden.  

 
Inleiding 

Het voorgestelde wijzigingsbesluit is vastgesteld door alle Friese colleges van burgemeester en 
wethouders en daarmee is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân gewijzigd. De 
wijziging treedt in werking op 1 januari 2019.  
 
Inhoudelijke wijzigingen  
De volgende onderdelen zijn met deze wijziging aangepast:  

- mogelijkheid tot deelname aan privaatrechtelijke rechtspersonen;  
- stemverhouding toegevoegd;  
- wijzigen van enkele financiële bepalingen; 
- wijzigen bepalingen omtrent secretaris; en  
- taak Rijksvaccinatieprogramma is toegevoegd.  

 
Toezegging gemeenteraad Leeuwarden  
De gemeente Leeuwarden heeft tijdens de behandeling van het wijzigingsbesluit een toezegging aan de 
raad gedaan.  
 
“… structurele budgetoverhevelingen die niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage of 
wijzigingen van beleid leiden, alsnog voor zienswijze worden voorgelegd aan de leden van de raad. De 
toezegging heeft betrekking op artikel 29 lid 9 van de gemeenschappelijke regeling.” 
 
Structurele wijzigingen in de begroting worden altijd voorgelegd in de eerste, primitieve begroting, deze 
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wordt voor zienswijze aan de raad voorgelegd. In de gevallen waar dit eenmalig ook al lopende het jaar 
leidt tot een wijziging of uitgave, zou dit eveneens voor zienswijze moeten worden voorgelegd. Denk 
bijvoorbeeld aan de gevolgen van Dekkingsplan 2.0, deze zijn verwerkt in de begroting van 2019, maar 
worden in 2018 al tot uitvoering gebracht. Een dergelijke wijziging wordt gelijktijdig met de jaarrekening, 
begroting en begrotingswijziging in het AB van juli voorgelegd. Dit helpt ook om de samenhang te 
benadrukken. Het genoemde artikel is vooral bedoeld voor andere wijzigingen, die ook nodig kunnen zijn, 
bijvoorbeeld voor het benutten van reserves of eenmalige verschuivingen over de programma’s.  
 
De toezegging aan de raad van de gemeente Leeuwarden is in lijn met het doel van deze bepaling. 
Veiligheidsregio Fryslân onderschrijft de toezegging en hanteert deze werkwijze in de huidige praktijk. 
Wijziging van het artikel is niet noodzakelijk.  

 
Consequenties 

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân is gewijzigd en treedt per 1 januari 2019 in 
werking. 

 
Communicatie 

De gewijzigde regeling wordt gepubliceerd door de gemeente Leeuwarden, als standplaatsgemeente, en 
aangeboden aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, conform artikel 26 Wet 
gemeenschappelijke regelingen. 
 


