
 

 

 Besluitenlijst 

College van B&W 

 Datum: 26-04-2022 

 

Openbaar: 

22.82 Conceptbegroting 2023 GR De Waddeneilanden 
 Samenvatting:  

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden wil 

de conceptbegroting voor 2023 voorleggen aan de afzonderlijke raden voor 

zienswijzen. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal de begroting voorgelegd 

worden aan de leden van het Algemeen Bestuur, met het verzoek de begroting vast 

te stellen. Het college stemt in met de conceptbegroting en stelt de raad voor geen 

zienswijze in te dienen. 

 Besluit: 

1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2023 – 

2026 van GR “De Waddeneilanden; 

2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 en het 

meerjarenperspectief 2023 – 2026 van GR “De Waddeneilanden; 

3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.  
 
 

22.84 Financiële stukken Veiligheidsregio Fryslân 
 Samenvatting:  

De Veiligheidsregio Fryslân (VRF) heeft het jaarverslag en jaarrekening2021, de 

eerste begrotingswijziging 2022, de programmabegroting 2022 en de begroting van 

2023 gepubliceerd. Deze stukken hebben financiële gevolgen voor Terschelling. Het 

college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen in verband met de 

aangekondigde verhogingen. 

Deze worden weliswaar (groten)deels veroorzaakt door autonome externe 

omstandigheden, zoals ontwikkelingen rond de cao, pensioenfonds en de hogere 

indexering, maar de kosten stijgen momenteel boven trendmatig. Kritisch zijn en 

blijven ten aanzien van de begroting lijkt dan ook noodzakelijk. 

 Besluit: 

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2021, eerste 
begrotingswijziging 2022 en de begroting van 2023 van de Veiligheidsregio 
Fryslân. 

2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2021, 
eerste begrotingswijziging 2022 en de begroting van 2023 van de Veiligheidsregio 
Fryslân. 

3. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen:  



We willen benadrukken dat de jaarlijkse kostenstijging van de Veiligheidsregio 

Fryslân ons   zorgen baart en dat de bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân 

drukt op onze begroting. We verzoeken u hierbij nogmaals om kritisch te zijn op 

stijgingen en te (blijven) onderzoeken hoe een verdere stijging van de kosten kan 

worden voorkomen. 

 
 
Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van B&W van 3 mei 2022. 
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  ,secretaris/directeur 
 


