
58
inhuur

2
stagiaires

33
bedrijfvoering

85
vergunningen en

specialistisch
advies

12
managment

71
toezicht en 
handhaving

141
in dienst 47

gemiddelde leeftijd
120
mannen

81
vrouwen

4. SAMEN BOUWEN AAN DE FUMO
De FUMO:
 • verbeterde de planning- & controlcyclus;
 • geeft uitvoering aan de implementatie van de Omgevingswet;
 • zette een nieuwe koers uit: Zelfbewust klantgericht;
 • werkt met een Fryslân breed jaarprogramma voor de VTH-taken (voorheen FBUP);
 • werkt volgens geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling (FUMO);
 • is steeds meer en beter in contact met de gemeenteraden, provinciale staten en 
  het AB van Wetterskip Fryslân. 

Het bestuur stelde deze documenten vast:
 • Het nieuwe sturing- en financieringsmodel;
 • Het nieuwe governancemodel, dat bijdraagt aan meer onderling vertrouwen 
  en constructieve samenwerking;
 • Producten- en dienstencatalogus (PDC);
 • Herijkt model dienstverleningsovereenkomst;
 • Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

Goede onderlinge samenwerking in het AB en DB

7. VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

2019 
347 

2020 
452 

2021 
435
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11. FUMO IN HET NIEUWS

9. MILIEUALARMNUMMER
Via het milieualarmnummer kunnen inwoners 
van Fryslân 24 uur per dag en zeven dagen 
per week melding doen van milieuklachten 
over bedrijven en natuurschade.

2019 
530 

2020 
684 

2021 
650

  Reguliere 
  controles Hercontrole 
2019 482 304
2020 534 290
2021 750 400

8. TOEZICHTCONTROLES (Excl. FBUP)

5. DUURZAAMHEID
Het gebouw van de FUMO is verduurzaamd met o.a. 
ledverlichting en een aquathermie-installatie die het 
gebouw verwarmt en koelt met water uit de Rjochte 
Grou. Op het dak komen zonnepanelen. Vanaf 2022 
rijden de toezichthouders van de FUMO in volledig 
elektrische auto’s en op elektrische mountainbikes.

10. SPECIALISTISCH ADVIES
De specialistische adviseurs van de FUMO adviseren 
over juridische zaken, geluid, licht, trillingen, bodem, 
lucht, geur en externe veiligheid. Dat doen zij voor de 
vergunningverleners, toezichthouders en handhavers 
van de FUMO. Daarnaast werken de specialisten voor 
onze deelnemers aan adviesopdrachten over actuele 
onderwerpen, zoals overlast door laagfrequent geluid, 
bodemkwaliteitskaart PFAS, Stikstof, geurklachten bij 
biovergisters, etc.

6. GOED WERKGEVERSCHAP
 • Invoering WNRA;
 • Aansluiting CAO SGO;
 • Visie op werkgever- en werknemerschap;
 • Personeelshandboek;
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling: studie-
  regeling, werkkostenregeling en functiehandboek;
 • Coronamaatregelen voor het personeel: faciliteren 
  thuiswerken, bedrijfsmaatschappelijk werk, 
  beweegprogramma etc.
 • Integriteitsbeleid

in cijfers

Wat hebben we de afgelopen 3 jaar bereikt?

De productiviteit per medewerkers is flink toegenomen. 

* Productiviteitscijfers hebben betrekking op 
  declarabele uren.

1. PRODUCTIVITEIT
  2019 2020 2021
Norm 1.320 1.340 1.360
Realisatie 1.267 1.264 1.350

2. BEGROTING
2020 

€15,8 miljoen 
2021 

€16 miljoen 
2022 

€16,7 miljoen

We letten er op dat de kosten voor de Friese gemeenten, 
provincie Fryslân en Wetterkip Fryslân niet te veel stijgen. 
De begroting stijgt daarom jaarlijks maar licht, hoofd-
zakelijk vanwege de autonome groei van de loonkosten

3. JAARREKENING
De jaarrekening van de FUMO over 2019 en 
2020 heeft een goedkeurend oordeel van de 
accountant gekregen, zowel op het gebied 
van getrouwheid als rechtmatigheid.

De jaarrekening geeft daarmee een duidelijk en 
eerlijk beeld van de inkomsten en uitgaven. 
De FUMO is daarmee een betrouwbare partner voor 
de Friese gemeenten, provincie Fryslân en 
Wetterskip Fryslân.


