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Voorstel
a. Kennis te nemen van het jaarverslag 2017, de eerste begrotingswijziging
2018, de begroting 2019 en de aanbiedingsbrief Wim Kleinhuis van de
Veiligheidsregio Fryslân.
b. Geen zienswijze ten aanzien van het jaarverslag 2017, de eerste
begrotingswijziging 2018, de begroting 2019 en de aanbiedingsbrief Wim
Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslân in te dienen.

Samenvatting
De VRF heeft enkele financiële stukken gepubliceerd. Deze stukken hebben geen
(financiële) gevolgen voor Terschelling en zijn in de lijn der verwachting gezien de
al eerder behandelde Kaderbrief 2019-2022. Het college stelt de raad voor om
geen zienswijze in te dienen.

Toelichting
De raad heeft op 23 januari 2018 besloten geen zienswijze in te dienen op de
Kaderbrief VRF met onder andere een meerjarenbegroting 2019 – 2022. In de
Kaderbrief werd aangegeven dat de jaarlijkse bijdrage per gemeente omhoog
gaat. Ook voor Terschelling gaan de kosten iets omhoog:
2018
2019
2020
2021
2022
Oorspronkelijke 665.000
679.000
668.000
692.000
begroting
Kaderbrief
665.000
700.000
708.000
724.000
740.000
In het gemeenteblad d.d. 18-01-2018 heeft het college daar de volgende
verklaring voor gegeven en deze gaat nog steeds op:
“Deze stijging doet zich bij elke deelnemende gemeente voor. Voor een deel wordt
de stijging veroorzaakt door autonome omstandigheden zoals, de invoering van de
Omgevingswet, stijging van de loonkosten en pensioenpremies en een aantal
speerpunten in het landelijk beleid zoals Medische arrestantenzorg, het
Rijksvaccinatieprogramma en de JGZ.
Daarnaast en dat is voor Terschelling van belang zal de brandweer in de
planperiode fors gaan investeren in gebouwen en materieel, ook op Terschelling
Op alle eilanden zullen nieuwe op maat ontworpen Tankspuiten (TS) worden
geplaatst. Een en ander in nauw overleg met de plaatselijke brandweerkorpsen.
Dit materieel zal ook goed kunnen worden ingezet bij natuurbranden. Het spreekt
voor zich dat wanneer Terschelling nog over een eigen brandweer zou beschikken
de uitgaven hiervoor hoger zouden uitvallen. Nu betalen de andere deelnemende
gemeenten mee.”
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De stukken die de VRF nu aanbiedt verschillen minimaal van de stukken van toen.
Het jaarverslag 2017 geeft aan dat de VRF het jaar met een saldo van €1,2
miljoen positief heeft afgesloten. Dit bedrag wordt aan de egalisatiereserve
toegevoegd.
De eerste begrotingswijziging 2018 heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke
bijdrage. De uitgaven gaan wel met €617.000,- omhoog, maar deze worden
gedekt uit de egalisatiereserve.
De begroting 2019 geeft voor de gemeente Terschelling aan dat de bijdrage 2019
€699.962 is. Dit komt dus overeen met de Kaderbrief (€700.000). Er staat wel een
klein foutje in de begroting 2019. Op pagina 49 staat een tabel met de totale
bijdragen voor alle gemeenten voor de jaren 2019 – 2021. Deze bedragen komen
niet overeen met de daaropvolgende tabellen die per jaar de bijdrage aangeven.
Dit komt doordat de jaartallen op pagina 49 niet kloppen. De bedragen in de
jaarlijkse tabellen kloppen. Navraag bij de VRF leert dat dit inderdaad een foutje is
en aangepast zal worden.

Historie
-

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
-

Belang voor toerisme/samenleving/economie
De VRF is een belangrijke partner op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Er zijn geen gevolgen voor de gemeente Terschelling anders dan die uit de al
eerder behandelde Kaderbrief. De bijdrage gaat dus iets omhoog, maar daar
krijgen we meer voor terug.

Communicatie/interactiviteit
-

Advies van de raadscommissie
-

Ter inzage liggende stukken
1.
2.
3.
4.

VRF Jaarverslag 2017
VRF Eerste begrotingswijziging 2018
VRF Begroting 2019
Aanbiedingsbrief Wim Kleinhuis
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