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Voorwoord

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 van Veiligheidsregio Fryslân ter vaststelling aan. 

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de ‘planning & control cyclus’ over het jaar 2015.  
Een belangrijk instrument voor het Algemeen Bestuur om zijn kaderstellende en  
controlerende rol uit te oefenen. Afgelopen jaar hebben we u regelmatig geïnformeerd  
over de voortgang van overeengekomen beleidsvoornemens uit de programmabegroting.  
In deze jaarrekening sluiten wij daarop aan en informeren wij u op hoofdlijnen over de  
behaalde resultaten in 2015, zowel inhoudelijk als financieel.

De GGD heeft in 2015 nog meer aansluiting gezocht bij de gebiedsteams van de gemeenten. 
Dit past bij de decentralisaties en complexiteit in het sociale domein. Dit eerder vastgestelde 
plan is door Margreet de Graaf, de nieuwe directeur van de GGD, overgenomen en  
uitgevoerd. Een ander belangrijk onderwerp in 2015 was de instroom van asielzoekers.  
Naast de GGD speelde ook Crisisbeheersing hierin een grote rol. Zij hebben de gemeenten 
ondersteund in het proces rondom de crisisnoodopvang.

De brandweer heeft zich met de nieuwe regionale commandant Wim Kleinhuis in het  
tweede jaar van de regionalisering gefocused op ‘de basis op orde’, waaronder materieel-
beheer. Daarnaast vroegen het dekkingsplan en de vakbekwaamheid van vrijwilligers in relatie 
tot paraatheid veel aandacht. Deze onderwerpen spelen ook de komende jaren nadrukkelijk. 

Financieel is de bijdrage voor gemeenten in 2015 gelijk gebleven ten opzichte van 2014.  
Dit ondanks een forse stijging van de kosten onder andere door een nieuwe cao à e 690.000, 
versterking binnen de GGD en Bedrijfsvoering à e 420.000 en de structurele opvang van € 
e 340.000 indexatie materiële lasten binnen de brandweer. Dit is opgelost door  
uitgestelde investeringen bij de brandweer en financieringsvoordeel.

Operationeel komen we in 2015 uit op een resultaat van e 74.000. Echter, door de  
nagekomen verplichting inzake de premies Ziektekostenverzekeringswet op te nemen en 
aanvullend ook de kosten voor de WABO à e 567.000 op te vangen, komt het eindresultaat 
voor 2015 uit op - e 721.000. Wij stellen voor om dit resultaat in rekening te brengen bij de 
deelnemende gemeenten.

Hartelijke groet,

Het dagelijks bestuur



Leeswijzer

De jaarstukken 2015 bestaan uit drie delen: het jaarverslag, de jaarrekening en overige  
gegevens. 

In het jaarverslag vindt u de programmaverantwoording en de paragrafen. De programma-
verantwoording vormt het hart van de jaarstukken. Hier wordt verantwoording afgelegd over 
het gevoerde beleid. Conform de opzet van de begroting 2015 worden de programma’s  
gepresenteerd aan de hand van de vragen: 

  • Wat hebben we gedaan? 
  • Wat heeft het gekost? 

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarstukken. 
Risicobeheersing en resultaatafspraken zijn belangrijke uitgangspunten. 

Een apart deel is de jaarrekening. In dit onderdeel bevinden zich de balans, inclusief  
toelichting, de toelichting op de programmarekening en de voorgestelde resultaat- 
bestemming.

Bij de overige gegevens staan onder andere de controleverklaring van de accountant en de 
bijlage met verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SISA). 
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Veiligheidsregio Fryslân heeft over 2015 een positief operationeel resultaat gerealiseerd  
van e 74.000. Per programma is dit zowel financieel als procentueel ten opzichte van de  
begroting als volgt:

 

 

De afwijkingen per programma zijn toegelicht in de desbetreffende programmaparagrafen. 
De afwijkingen op totaal begrotingsniveau zijn:

Premies Zvw vrijwilligers 2015  e   224-
Overschot kapitaallasten  e  210 
Hogere inkomsten                                         e  180
Rente geldleningen, lening BON  e  200
Vakbekwaam worden brandweer  e    270-
Materieelbeheer brandweer  e    245-
Diverse dekkingsmiddelen  e  97
Overige materiële budgetten  e  126
Totaal                                                             e  74

De afwijkingen zijn grotendeels incidenteel van karakter. Met name vakbekwaamheid en de 
premies Zvw hebben een potentieel structureel karakter. Over vakbekwaamheid wordt  
bestuurlijk in 2016 verdere besluitvorming verwacht. 

Het operationele resultaat is inclusief de opname van e 1,5 miljoen aan kosten voor de cao 
2014-2015, indexatie materieel brandweer (S) en de versterking bij de GGD en Bedrijfs-
voering. Deze zijn opgevangen binnen de begroting, onder andere door het uitstellen 
van investeringen.

Financieel is het resultaat €- e 722.000.

Door de opname van de kosten voor de WABO is het financiële resultaat negatief. Met dit 
besluit in oktober 2015 is de WABO nu structureel vanaf 2017 goed opgenomen in de  
begroting. Voor 18 van de 24 gemeenten is dit praktisch budgetneutraal vanwege de 
verschuiving van het maatwerkpakket naar de gemeentelijke basisbijdrage.

1. Resultaat en balans 2015

Programma (x e 1.000)   2015   %’B’15

Gezondheid   282 1,20%

Brandweer  -173 0,48%

Crisisbeheersing  -35 -0,78% 

Operationeel resultaat  74 0,45%

Financieel resultaat (x e 1.000) 2015G

Operationeel resultaat  74

Premies Zvw 2014  -229

WABO    -567

Totaal    -722 
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 1-1-2015 31-12-2015  1-1-2015 31-12-2015

Materiële vaste activa 50.935 52.086 Eigen vermogen 6.589 2.116

Vorderingen 7.014 663 Voorzieningen 1.516 827

Liquide middelen 482 29 Langlopende schulden 46.562 43.228

Overlopende activa 2.122 2.040 Kortlopende schulden 3.983 6.544

   Overlopende passiva 1.903 2.103 

 60.553 54.818  60.553 54.818

Uit onderzoek is gebleken dat over 2014 en 2015 geen premies Ziektetekostenverzekerings-
wet (Zvw) voor brandweervrijwilligers afgedragen, waar dit wel had gemoeten. De verplichting 
voor 2015 van e 224.000 is verwerkt in het operationele resultaat, de nagekomen verplich- 
ting van e 229.000 voor 2014 is opgenomen bij de bijzondere posten. De verplichting van  
e 453.000 is opgenomen in de balans. 

In de voorgestelde resultaatbestemming wordt het saldo in rekening gebracht bij de  
deelnemende gemeenten. Dit zal plaatsvinden op basis van de verdeelsleutels die in 2015 
gelden voor de betreffende programma’s. 

Het verloop in de balans is op hoofdlijnen als volgt (x e 1.000):
 

 
De beschikbare liquiditeit (schatkistbankieren en bankrekeningen) loopt terug van 
e 6,7 miljoen begin 2015 (daar verantwoord onder de vorderingen en liquide middelen) naar 
e 1,2 miljoen negatief per eind 2015 (daar verantwoord onder de kortlopende schulden).  
Dit wordt vooral veroorzaakt door het terugbetalen van het resultaat 2014 (e 3,2 miljoen), 
investeringen in materiële vaste activa (e 6,4 miljoen). Per 1 februari 2016 is een nieuwe 
langlopende lening aangetrokken van e 6 miljoen, zodat in 2016 aan de financieringsverplich-
tingen kan worden voldaan, en waarbij de negatieve beginstand van 2016 wordt opgeheven.
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2. Programmaverantwoording GGD 

2.1 Algemeen
GGD Fryslân kantelde in oktober 2015 de organisatie om beter te kunnen aansluiten bij 
gemeentelijke ontwikkelingen, met name binnen het sociaal domein. Van twee afdelingen, 
Jeugdgezondheidszorg en Zorg & Advies, stapte de GGD over naar drie decentrale GGD- 
regio’s en één centrale afdeling. De teams bij de GGD worden resultaatverantwoordelijk.  
Het middenmanagement kwam daarom te vervallen en er werden teamcoaches aangesteld. 
Zo kunnen de GGD-teams op langere termijn flexibeler inspelen op de lokale situatie en 
behoefte. Dit vraagt uiteraard meer dan alleen een structuuraanpassing, ook de cultuur zal 
moeten veranderen. Deze organisatieverandering zal dan ook langere tijd in beslag nemen. 
Overigens vindt de verantwoording in deze jaarrekening nog plaats op basis van de ‘oude’ 
organisatiestructuur.

In juni startte de nieuwe directeur Publieke Gezondheid, Margreet de Graaf, met haar werk-
zaamheden. Zij volgde Wim Kleinhuis op. Wim Kleinhuis is nog steeds algemeen directeur,  
en vanaf juni tevens directeur Veiligheid bij de Veiligheidsregio.

2.2 Meerjarenbeleidsplan
2015 was het eerste jaar van het nieuwe meerjarenbeleidsplan ‘ús GGD’. Belangrijke speer-
punten uit het plan zijn: 

  •  Wonen en leven in een gezonde wijk en omgeving
   De organisatieverandering van de GGD maakt het mogelijk om beter aan te sluiten 
   op gemeentelijke ontwikkelingen. In 2015 werd met name geïnvesteerd in het 
   verbeteren van de samenwerking met gebiedsteams in gemeenten. De jeugdgezond-
   heidszorg had hiervoor een apart budget beschikbaar. Dit is onder andere gebruikt 
   voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten en symposia op lokaal niveau. 
   De monitoringfunctie werd versterkt door de functie epidemiologie te decentraliseren
   en door het uitvoeren van de ‘Monitor 4-12 jarigen’ op wijkniveau. Begin 2016 
   presenteert de GGD de resultaten hiervan.

  •  Versterking gezondheidsbescherming
   De GGD wil de functies medische milieukunde en infectieziektebestrijding versterken.   
   Medische milieukunde stelde in 2015 een nieuwe arts in opleiding aan. Bij infectie-
   ziektebestrijding was de bedoeling dat er intern werd doorgeschoven. Door omstandig
   heden  ging dit niet door en is de werving van een nieuwe arts vertraagd. Wel werd   
   er een DIP’er  aangesteld: een deskundige infectieziekte preventie. 

  • Bovenlokale aanpak op thema’s
   Er zijn twee bovenlokale thema’s benoemd: alcohol en drugs, en overgewicht. De aan-
   pak van alcohol en drugs is, net als in voorgaande jaren, ondergebracht in het project   
   ‘Nuchtere Fries’. Voor de aanpak van overgewicht is een provinciaal platform opgericht.  
   Binnen het platform vindt zowel samenwerking plaats van gemeenten die hebben  
   gekozen voor de JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht), als gemeenten die   
   kiezen voor een andere aanpak van overgewicht.

 

-
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 • Doelgroep 0-100
  De thema’s op dit onderwerp zijn: ouderen en sociaal economische gezondheids-
  verschillen. De inzet voor beide thema’s is afhankelijk van de lokale situatie. In 2015 ging
  veel aandacht naar sociaal economische gezondheidsverschillen. Dit thema kreeg een 
  impuls door de landelijke GIDS-gelden (Gezond In De Stad), waar in Fryslân 
  18 gemeenten voor in aanmerking kwamen. De GGD ondersteunde bij het ontwikkelen   
  van een aanpak en bovenlokale afstemming.

Actueel: vluchtelingen en asielzoekers
GGD Fryslân speelt een grote rol bij de publieke gezondheidszorg van asielzoekers en 
 ontvangt hiervoor separate financiering (van het COA via GGD GHOR Nederland). Door de  
toestroom van vluchtelingen zet de GGD zich ook extra in voor de (crisis)noodopvang. 

2.3 Zorg & Advies
Onder ‘Zorg en Advies’ vallen diensten als infectieziektebestrijding, openbare geestelijke 
 gezondheidszorg, forensische geneeskunde en reizigersvaccinaties. Een divers pakket met, 
ook in 2015, veel ontwikkelingen.

Zorg
Het beleidsproduct Zorg bestaat uit infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding en 
SOASense.

Infectieziektebestrijding zette in 2015 extra in op de opvang van vluchtelingen. Bij de 
 voorbereidingen van een opvanglocatie adviseerde de GGD onder andere over de hygiëne. 
Ook speelde Infectieziektebestrijding een grote rol bij een hepatitis-uitbraak op een 
noodopvanglocatie, waarbij een groepsvaccinatie werd georganiseerd op de locatie zelf. 

Daarnaast was er een grote MRSA-uitbraak in een instelling in Súdwest-Fryslân. De GGD  
pakte dit samen met Izore op. Voor het project BMRO (preventie multiresistente bacteriën) 
werd een projectplan opgesteld en voor subsidiëring ingediend bij het RIVM. Ook bij  
Tuberculosebestrijding nam het werk toe als gevolg van de vluchtelingenstroom. Dankzij de 
inzet van een mobiele unit kon dit goed worden opgepakt. 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Bij Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) worden de volgende taken uitgevoerd: 
vangnet- en bemoeizorg, casemanagement bij scenariozaken en de ondersteuning van de 
sociale gebiedsteams. 

Het team ‘Zeer vervuilde huishoudens’ investeerde in 2015 in de relatie met nieuwe netwer-
ken, zoals de gebiedsteams en het verbeteren van de relatie met Friese gemeenten. In 2015 
had het team in totaal 200 unieke casussen van zeer vervuilde huishoudens. De meeste  
casussen waren in Leeuwarden (76) en Heerenveen (43). 

De casemanagers psychosociale zorg zijn in totaal tien keer ingezet. Negen keer was dit in 
verband met casussen omtrent het ‘Protocol Maatschappelijke Onrust’. Vier van deze casussen 
zijn nog actueel. Daarnaast is er op het gebied van psychosociale hulpverlening een  
GROP 1 casus geweest. 

In november organiseerde de GGD een bestuurlijke conferentie over problematiek op het 
snijvlak van gezondheid en veiligheid. Uitkomst van de conferentie is dat de Veiligheidsregio/
GGD Fryslân, samen met andere betrokken instanties, gaat onderzoeken hoe de GRIP- en 
AVE-aanpak elkaar kunnen versterken. Ook wordt gekeken hoe de Friese gemeenten hiermee 
aan de slag kunnen. Het contract voor de organisatie van de escalatiepool is verlengd.
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Forensische geneeskunde
Forensische geneeskunde houdt zich bezig met zowel de uitvoering van de gemeentelijke 
lijkschouw als de uitvoering van de politiezorg.

Het totaal aantal lijkschouwingen nam niet toe. Het aandeel euthanasie binnen het totaal 
steeg de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 10%. De aanbesteding van de politie voor de 
medische arrestantenzorg is uiteindelijk ingetrokken. GGD Fryslân heeft nog een doorlopend 
contract met de politie over het uitvoeren van de medische arrestantenzorg en zal deze taken 
blijven uitvoeren. Daarnaast blijft samenwerking in Noord-Nederland belangrijk voor het  
waarborgen van de kwaliteit en efficiëntie.

Reizigersvaccinatie
Het aantal consulten en vaccinaties steeg. In 2015 zijn er 10.359 consulten en 15.463 vaccina-
ties uitgevoerd, tegenover 10.113 consulten en 14.992 vaccinaties in 2014. Ook kwamen er 
meer verzoeken van bedrijven om Arbo-vaccinaties te verrichten, onder andere van de  
ambulancedienst en de gemeente Leeuwarden. De klantwaardering voor reizigersvaccinatie  
is hoog, de tevredenheid kreeg een gemiddeld cijfer van 8,8.

Advies
Het beleidsproduct Advies bestaat uit technische hygiënezorg, milieu & gezondheid, inzicht in 
de gezondheidssituatie (epidemiologie), publieksinformatie en beleidsadvisering.

Bij technische hygiënezorg zijn de inspectie op kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouder- 
(bureau)s, bordelen, tattooshops en schepen ondergebracht. Na de zomer was er sprake van 
een piek. Het is gelukt om bijna alle inspecties af te ronden, op 2% na (18 inspecties). 

Medische Milieukunde (MKK) doet onderzoek en geeft advies. De aanvragen van individuele 
burgers gingen onder andere over bodemverontreiniging, asbest, schimmel en vocht, vrijko-
men van kwik en geuroverlast. Voor gemeenten en grotere groepen burgers werd onderzoek 
gedaan naar de vorming van mogelijke kankerclusters, en advies gegeven over de uitbreiding 
van veehouderijen en over de gevolgen van biovergisters. Daarnaast onderzocht MMK in 
Weststellingwerf de gezondheidsgevolgen van 36 elzen in een straat, in Dokkum de gevolgen 
van schimmel in huurwoningen en in Noord-Nederland de meetbaarheid van gezondheidsge-
volgen van houtrook. MMK heeft in 2015 versterking gekregen van een extra arts / GAGS in 
opleiding.

Epidemiologie werkte in 2015 aan verschillende projecten. Het grootste project was de 
voorbereiding en uitvoering van de ‘Gezondheidsmonitor 4-12 jarigen’. De resultaten van dit 
onderzoek zijn terug te vinden in de rapportage ‘Gezond opgroeien in 2015’. Een tweede 
groot project was het onderzoek ‘Go jeugd 2015 provinciaal’, een onderzoek onder jongeren 
in klas twee en vier van het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek werd gedaan in het kader 
van de landelijke harmonisatie van de ‘Gezondheidsmonitor 12-19 jarigen’. Daarnaast heeft 
Epidemiologie meerdere panelonderzoeken uitgevoerd. 

De GGD-beleidsadviseurs gaven advies en ondersteuning over dit beleid, maar ook over  
onderwerpen als omgevingsvisie, krimp en jeugdbeleid. Voor een gemeente werd als  
aanvullend product een startnotitie opgesteld voor het gemeentelijk gezondheidsbeleid.  
Het belangrijkste thema was echter gezondheidsachterstand. 18 Friese gemeenten ontvangen 
GIDS-gelden (Gezond In De Stad). GGD Fryslân ondersteunt en faciliteert gemeenten bij de 
aanpak en participeert in werkgroepen. Vier gemeenten hebben GGD Fryslân ingeschakeld 
om een wijkscan of startfoto van de gezondheidssituatie in een specifiek gebied te maken. 
Daarnaast vervult de GGD in een gemeente het projectleiderschap van GIDS.
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2.4 Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken uit voor de 
verschillende onderdelen. In deze onderzoeken wordt gewerkt met de Net Promotor Score 
(NPS). Hierbij wordt aan klanten gevraagd in hoeverre zij de GGD zouden aanbevelen aan 
vrienden of collega’s. De score kan variëren van -100 tot +100, waarbij een positieve NPS een 
goede uitkomst is. 

Binnen de jeugdgezondheidszorg zijn de NPS’s als volgt:

  • consultatiebureau : 43
  • speciaal basisonderwijs : 54
  • onderzoek 5-jarigen : 58
  • onderzoek groep 7 basisonderwijs : 42
  • ketenpartners basisonderwijs over de JGZ  : 41

Het uitblijven van volgers voor het Twitteraccount @tieneren en daarnaast het grote succes 
van de website JouwGGD.nl is aanleiding geweest om de online middelen gericht op 
jongeren aan te passen. Op JouwGGD.nl kunnen jongeren (regionale) informatie vinden 
over gezondheid en leefstijl. Daarnaast kunnen ze chatten en mailen met JZG. Steeds meer 
Friese jongeren weten de website te vinden: bij de start in juni 2014 maakten maandelijks 
3.000 jongeren gebruik van de chat, in juni 2015 waren dat er al 23.000. Zowel voor de 
website als de chat groeien de bezoekersaantallen. 

De Jeugdgezondheidszorg laat een positief saldo zien. Dit is toe te schrijven aan Publieke  
Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) die financieel onder de afdeling JGZ valt, de uitvoering 
van een extra aanvullend pakket en het niet volledig aanwenden van het budget voor de  
aansluiting op de gebiedsteams.

Zorg voor alle kinderen
Sinds 2015 geldt het nieuwe basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg. Nieuw in dit 
pakket zijn onder andere het ‘Contactmoment 14+’ en de ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ 
(VVE). In Fryslân is ook de uitvoering van het programma ‘Stevig Ouderschap Prenataal’ in 
het basispakket opgenomen. Hierbij wordt als norm 1% gehanteerd. De totaal aantallen voor 
Fryslân komen dicht bij deze 1%, er zijn echter grote verschillen tussen gemeenten. Het is  
nog niet duidelijk hoe dit komt.

De vaccinatiegraad blijft onverminderd hoog in Fryslân, tussen de 93% en 97% voor de  
DKTP-, Hib- en BMR-vaccinaties. Voor HPV-vaccinaties is dit 69%, wat landelijk gezien het 
hoogste percentage is. In totaal heeft de GGD het afgelopen jaar 7.899 consultatiebureaus 
(arts en verpleegkundigen) gedraaid. Er zijn in totaal 134.043 kinderen gezien door de 
GGD-Jeugdgezondheidszorg. In 2015 werden in Fryslân 5.982 kinderen geboren die allemaal 
binnen enkele dagen werden gescreend en een hielprik kregen. 

In het voortgezet onderwijs is op een aantal plaatsen, Leeuwarden, Ooststellingwerf,  
Weststellingwerf, door personele ontwikkelingen een achterstand ontstaan. Deze achterstand 
wordt nog ingelopen in het schooljaar 2015-2016. Een eerder opgelopen achterstand in  
Franeker is inmiddels weggewerkt.

Crisis- en calamiteitenzorg
Jeugdgezondheidszorg kwam meerdere malen in actie als er sprake was van een calamiteit 
waarbij kinderen betrokken waren, bijvoorbeeld een suïcide of een schokkende gebeurtenis 
op een school. Op dit moment wordt hier nog geen registratie van bijgehouden. Het plan is 
om dit in 2016 op te pakken, zodat er meer inzicht ontstaat in de calamiteiten en de inzet van 
jeugdgezondheidszorg.
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Monitoring & Beleid
Gebiedsgericht werken, met lokale partners, is één van de strategische speerpunten van het 
GGD-beleid. Om dat beleid mogelijk te maken is een incidentele impuls van e 205.000,- aan 
de teams in de regio beschikbaar gesteld. De teams gaven hier op verschillende manieren  
invulling aan. Een paar voorbeelden. Het team van de Fryske Marren organiseerde een  
symposium waarin ter plekke werd gewerkt aan het samenstellen van een sociale kaart.  
Dit symposium werd door de aanwezigen bijzonder goed gewaardeerd. In Sneek werden 
open dagen georganiseerd waarvoor ouders, kinderen, onderwijs en gebiedsteams werden 
uitgenodigd voor een kennismaking met het consultatiebureau en de JGZ. Het uitbrengen van 
de gemeentelijke gezondheidsrapportages is vertraagd en verschoven naar begin 2016.

Gezondheidsbevordering en preventieprogramma’s
Volgens het meerjarenbeleidsplan wordt op provinciale schaal gewerkt aan twee speerpunten: 
alcohol en drugs, en overgewicht. Daarvoor lopen verschillende programma’s, platforms en 
projecten.

  • Platform Nuchtere Fries
  In 2015 is de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol 
  onderzocht met 17-jarige mystery-shoppers. De uitkomsten en aanbevelingen zijn 
  besproken met elke gemeente en gepresenteerd aan de pers. 

  Tegelijkertijd onderzocht het platform, net als in 2014, het koop- en drinkgedrag van 
  Friese jongeren. Er namen zo’n 390 jongeren deel aan een online peiling. Naar aanleiding  
  van het onderzoek organiseerde het platform eind 2016 een themabijeenkomst waar
  afspraken zijn gemaakt over provinciale activiteiten. Het platform inventariseerde ook het
  genotmiddelenbeleid van scholen. De resultaten zijn verwerkt in een infographic en 
  geven aan waar voor het onderwijs de kansen liggen. De infographic is verspreid onder
  gemeenten en scholen. 

  GGD Fryslân en Sport Fryslân informeerden sportverenigingen tijdens de Publieks-
  academie over de ‘Gezonde Sportkantine’ en de ‘Bobsport-campagne’. De uitzending,
  met tips voor sportverenigingen over gezonde snacks en verantwoord alcoholgebruik, 
  is online terug te zien. 

  Het platform laat met Verslavingszorg Noord-Nederland en de Academische Werkplaats
  Noord-Nederland een evaluatie maken van de interventie ‘IK DACHT HET NIET! - een
  vernieuwende preventieaanpak’. In 2015 steeg de aanvraag naar deze interventie die   
  werd uitgevoerd voor 100 klassen en de ouders van deze leerlingen.

  De handreiking die het ‘Platform Nuchtere Fries’ heeft uitgegeven om evenement-
  organisatoren te ondersteunen bij een verantwoord en effectief alcoholbeleid werd 
  enigszins herzien. Er kwam onder andere meer aandacht voor middelengebruik. 
  In 2015 ondersteunde het platform 30 kleine en grote evenementen met polsbandjes,   
  blaastesten, campagnemateriaal en ID-readers.

  • Overgewicht
  Begin 2015 namen twee gemeenten deel aan ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ (JOGG),   
  in de loop van 2015 zijn daar nog negen gemeenten bijgekomen. In alle JOGG-
  gemeenten is een regisseur aangesteld, in de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden 
  en Smallingerland wordt deze functie ingevuld door een gezondheidsbevorderaar van 
  de GGD. 
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  Om het speerpunt gezond gewicht goed in te vullen voor alle Friese gemeenten werd 
  in 2015 het platform ‘Gezond gewicht’ opgericht. Het platform heeft vier taken: 
   •  het bundelen van kennis, ervaring en expertise 
   •  het benutten van netwerken voor publieke-private-samenwerking 
   • monitoring en evaluatie 
   • communicatie 
  Eind 2015 is het communicatieplan definitief vastgesteld.

  Naast de speerpunten alcohol en drugs én overgewicht krijgen ook andere preventie-
  thema’s aandacht, zoals roken. Daarnaast vindt gezondheidsbevordering steeds meer
  plaats vanuit gemeentelijke en regionale teams om zo beter aan te kunnen sluiten bij de   
  gemeentelijke ontwikkelingen en de gebiedsteams. 

  Ook in 2015 hebben veel scholen in Friesland begeleiding gekregen om te werken   
  met de aanpak ‘Gezonde School’. Jaarlijks neemt dit aantal toe, in Friesland werken nu
  vignet ‘Gezonde School’ (themacertificaat) behaald. De aanpak ‘Gezonde School’ en
  JOGG versterken elkaar. In de JOGG-wijken zien we meer gezonde scholen en ontstaat
  ook daadwerkelijk beleid op de thema’s voeding, sport en bewegen.
 

2.5 Wat heeft het gekost?

                                                    Begroting na 4e wijziging                                  Realisatie 2015    

  Lasten Baten Saldo  Lasten Baten Saldo  Verschil

Programma gezondheid                
Producten Zorg   
en Advies  5.959.478  2.636.918  -3.322.560   6.718.542  3.277.676  -3.440.866  -118.306
 Producten  
Jeugdgezondheidszorg  17.789.856  1.667.401  -16.122.455   19.243.367  3.413.848  -15.829.519   292.936 

  23.749.334  4.304.319  -19.445.015   25.961.909  6.691.524  -19.270.385  174.630 
                
Dekkingsmiddelen 
gezondheid                
Overige   
dekkingsmiddelen  341.423  0  -341.423   400.000  174.085  -225.915   115.508
 Nadelig saldo  
gezondheid  0  19.403.187  19.403.187   0  19.403.187  19.403.187   0

  341.423  19.403.187  19.061.764   400.000  19.577.272  19.177.272   115.508 
                 
Reservemutaties 
gezondheid  135.000  431.489  296.489  135.000  422.940  287.940   -8.549 
                 
Totaal programma   
gezondheid  24.225.757  24.138.995  -86.762   26.496.909  26.691.736  194.827   281.589
 



14

3.1 Algemeen

De Bestuurscommissie Veiligheid stelde in maart het beleidsplan ‘Crisisbeheersing 2015-2018’ 
vast. Het plan, dat in nauwe samenspraak met crisispartners, buurregio’s en Friese gemeenten 
werd opgesteld, beschrijft hoe de veiligheidsregio de komende jaren de crisisbeheersing wil 
versterken: 

3.2 Uitvoering 2015

Naast GRIP-inzetten richtte de afdeling Crisisbeheersing zich onder andere op hulpverlening 
te water, het goed laten verlopen van evenementen, de actualisering van plannen en 
vakbekwaamheid.

Inzetten
In 2015 zijn er zes GRIP1 inzetten geweest: vier grote branden (twee in Heerenveen, één in 
Leeuwarden en één in Harlingen), een explosie in een flat in Drachten en een verkeersongeval 
bij Stiens (aanrijding tussen een touringcar met Duitse schoolkinderen en een personenauto).

Naast deze GRIP-inzetten waren onder andere de vogelgriep (milde vorm van vogelgriep op 
een pluimveebedrijf in Tzummarum), de hazenpest en de zomerstorm op 25 juli thema’s van 
aandacht. Ook heeft de afdeling Crisisbeheersing zich vanaf medio september intensief bezig 
gehouden met de coördinatie van de crisisnoodopvang voor vluchtelingen en betrokken 
gemeenten hierbij ondersteund.

Hulpverleners en watersportondernemers werken samen op Fries binnenwater
De gemeente Súdwest-Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân hebben de pilot ‘V-Trace’ 
uitgevoerd om de hulpverlening op het Friese binnenwater te verbeteren. In de pilot, die 
past bij het bestuurlijke uitgangspunt om de private sector meer te laten participeren bij 
de crisisbeheersing, hebben partijen zoals havenmeesters, jachthavenbeheerders en verhuur-
bedrijven de hulpdiensten circa vijftig keer ondersteund bij hulpverlenings- en reddingsacties 
op het water.

Partners waarderen crisisbeheersing met een 7,3
In 2015 werd zeven maal de tevredenheid van partners gemeten over een product, training, 
oefening of bijeenkomst. Het ongewogen gemiddelde van de gegeven rapportcijfers komt  
op een 7,3. De metingen werden gedaan bij: ‘Multidisciplinaire briefing in LCMS’,  
‘Trainingen scenariodenken voor ROT en CoPI’, ‘Command and control trainingen in de  
geneeskundige keten’, ‘Bijeenkomst zorgcontinuïteit’, ‘Themabijeenkomst Min waar op 
komst’, ‘Themabijeenkomst Zorginstellingen voorbereid op stroomuitval’ en de 
‘Eindejaarsnetwerkbijeenkomst afdeling Crisisbeheersing’.

 

3. Programmaverantwoording 
 Crisisbeheersing

De samenwerking tussen crisispartners versterken om, 
passend bij de Friese nuchterheid, 

risicobewustzijn en redzaamheid te bevorderen 
en hulpverlening en herstel te organiseren 

bij crises in de samenleving.
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Geslaagde publieksevenementen
De afdeling Crisisbeheersing adviseerde diverse gemeenten over risicovolle evenementen. 
Er zijn onder andere multidisciplinaire adviezen verstrekt voor het Skûtsjesilen, Oerol, de 
Admiraliteitsdagen in Dokkum en de Jouster Merke. Ook is de veiligheidsregio bij diverse 
evenementen aanwezig geweest in het Veiligheidsteam. De slotsom over 2015 is: alle 
evenementen zijn zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Zes plannen geactualiseerd
Er zijn in 2015 zes plannen geactualiseerd: de IBP’s ‘Grootschalige Stroomuitval’ en 
‘Waddenzee’ én de RBP’s ‘Vliegbasis Leeuwarden’, ‘Van Gansewinkel’, ‘Motip Dupli’ en 
‘BASF’. Het plan IBP Hoofdvaarwegen heeft enige vertraging opgelopen. De vaststelling 
van dit IBP (van Lemmer tot Delfzijl) is nu gepland voor april 2016.

Vakbekwaamheidsactiviteiten
In februari stelde de organisatie het nieuwe vakbekwaamheidsbeleid vast. De essentie van dit 
beleid is dat crisisbeheersing geen bijbaantje is, maar een vak. De komende jaren wordt een 
kleiner aantal mensen gerichter en systematischer opgeleid, getraind en geoefend. Voor een 
aantal functies wordt de kwaliteit geborgd door assessments of certificering. Centraal staat de 
professionaliteit van de functionarissen in de hoofdstructuur van de crisisorganisatie en binnen 
de processen van Bevolkingszorg en GHOR.

Het afgelopen jaar zijn 227 geslaagde vakbekwaamheidsactiviteiten uitgevoerd. Dit zijn 
onder andere ‘GBT-trainingen’, ‘Training gemeentesecretarissen over de nafase van een crisis’, 
‘Trainingen scenariodenken’, ‘Training Rampbestrijdingsplan BASF’, ‘Table Top oefening 
grootschalige stroomuitval’, ‘Training team Bevolkingszorg, experts Bevolkingszorg en Officier 
van Dienst Bevolkingszorg’, ‘Oefening Ziekenhuis Tjongerschans’, ‘Command and control- 
trainingen in de geneeskundige keten’, ‘Trainingen coördinatieteam op de Waddeneilanden’ 
en de ‘Hoogwateroefening Alert’ in Súdwest-Fryslân. Bij deze laatste oefening is de 
tevredenheid van inwoners van Parrega, die mee hebben gedaan aan de evacuatie, middels 
een publieksenquête onderzocht. De inwoners waardeerden de oefening gemiddeld met 
een 7,5.

                                                    Begroting na 4e wijziging                                  Realisatie 2015    

  Lasten Baten Saldo  Lasten Baten Saldo  Verschil

Programma 
Crisisbeheersing               
Producten   
Crisisbeheersing  4.526.330  230.759  -4.295.571   4.678.522  339.237  -4.339.285   -43.714 
                
Dekkingsmiddelen 
veiligheid                
Overige dekkingsmiddelen  10.000  2.765.301  2.755.301   10.000  2.775.276  2.765.276   9.975 
Nadelig saldo 
crisisbeheersing  0  1.477.812  1.477.812   0  1.477.812  1.477.812   0 

  10.000  4.243.113  4.233.113  10.000  4.253.088  4.243.088   9.975 

Reservemutaties   
crisisbeheersing  15.000  20.000  5.000   15.000  19.050  4.050   -950 
                
 Totaal programma  
crisisbeheersing  4.551.330  4.493.872  -57.458   4.703.522  4.611.375  -92.147   -34.689 
 

 

3.3 Wat heeft het gekost?
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4.1 Algemeen

In 2014 sprak Brandweer Fryslân met het bestuur over de kwaliteit en de koers van Brandweer 
Fryslân. Deze kwaliteitsdiscussie gaf het inzicht dat nodig is om een harmonisatie- en 
kwaliteitsslag te maken. De nieuwe Friese brandweer is ontstaan uit 11 organisaties. 
Dit brengt verschil in werkwijze, afspraken en kwaliteit met zich mee. De uitkomst van de 
kwaliteitsdiscussie gaf input voor het beleidsplan.

Het Algemeen Bestuur heeft in maart 2015 het beleidsplan ‘De koers naar toekomst-
bestendige brandweerzorg in Fryslân’ vastgesteld. Daarmee werd het beleidsmatige en 
financiële kader voor de periode 2015-2018 bepaald. In deze beleidsperiode bouwt 
Brandweer Fryslân verder aan de staande organisatie en de doorontwikkeling daarvan. 

Reserve kwaliteitsverbetering & ombuiging
Bij het vaststellen van het beleidsplan is door het bestuur besloten om een reserve kwaliteits-
verbetering à e 1.225.000 incidenteel toe te kennen. Het doel hiervan is om in 2015, 2016 en 
2017 verder te bouwen aan het op orde brengen van de staande organisatie. Daarnaast is aan 
het bestuur toegezegd om te onderzoeken hoe we met ingang van 2018 structureel, binnen 
de bestaande begroting, kunnen ombuigen voor doorontwikkeling van de brandweerzorg. 
In 2015 heeft het managementteam Brandweer de prioriteiten vastgesteld en de structurele 
dekking voor deze ombuiging wordt gerealiseerd in 2016. 

Tekort 1,3 miljoen op de kapitaallasten
Tijdens het regionaliseringsproject ‘Samen naar één Brandweer’ is bestuurlijk de afweging 
gemaakt om het project niet te belasten met harmonisering van gemeentelijke kapitaallasten 
voor de brandweer. Met het bestuur van Veiligheidsregio Fryslân is afgesproken om na de 
regionalisering met elkaar in gesprek te gaan over hoe dit (toekomstige) tekort wordt 
opgelost. Begin 2015 werd duidelijk dat Brandweer Fryslân, bij ongewijzigd beleid, koerst 
op een tekort van e 1,3 miljoen op de kapitaallasten (e 700.000 op huisvesting en e 600.000 
op materieel). 

Afgelopen jaar werd ook het meerjareninvesteringsplan materieel (MIP) opgesteld. Door de 
afschrijvingstermijnen aan te passen, kan het moment waarop Brandweer Fryslân voor het 
eerst onder de nullijn komt iets naar achter worden geschoven (dit speelt vanaf 2020). Dit is 
met het bestuur gedeeld en er is afgesproken om de komende jaren in gesprek te gaan over 
hoe dit op te vangen. In dit gesprek zullen de inhoudelijke en financiële afwegingen binnen 
het dekkingsplan 2.0 een rol in spelen.

Tekort op vakbekwaamheid
In 2015 werd duidelijk dat Brandweer Fryslân de komende jaren te maken krijgt met een 
onvoorziene uitstroom van vrijwilligers. Dit heeft te maken met de vergrijzing en vrijwilligers 
die zich steeds korter binden aan een vrijwillige functie. De uitstroom leidt tot extra financiële 
inspanningen op het gebied van opleidingen om de vakbekwaamheid van het aantal 
opgeleide vrijwilligers op peil te houden. In de Bestuurscommissie Veiligheid in maart 2016 
worden de financiële gevolgen aan het bestuur voorgelegd.

 

4. Programmaverantwoording 
 Brandweer
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4.2 Operationele zaken

Uitrukken
Het aantal uitrukken lag in 2015 op 6.064. Van alle uitrukken in 2015 was Brandweer Fryslân 
bij 60% op tijd. Dit is conform de vastgestelde norm in het Besluit van Veiligheidsregio’s. 
In het afgelopen jaar is een dertigtal grote branden geweest waarvoor Brandweer Fryslân met 
minimaal drie tankautospuiten is uitgerukt. Drie van deze grote branden waren incidenten in 
de regio’s Groningen en Drenthe waarbij Brandweer Fryslân assistentie heeft verleend.

Hieronder een greep uit de grote incidenten binnen Fryslân:

  • januari: zeer grote brand op bedrijventerrein aan de Lorentzkade in Leeuwarden
  • april: twee incidenten tijdens het mixen van mest, betrokken personen met de schrik   
   vrijgekomen, aantal runderen omgekomen
  • juni: grote brand in leegstaande loods in Harlingen waar ook asbest vrijkwam
  • oktober: meerdere gelijktijdige incidenten in de regio veroorzaakt door hevig onweer

Deze incidenten geven de diversiteit aan waar de brandweer mee te maken krijgt: 
het gezamenlijk optreden van meerdere posten, het optreden bij incidenten met gevaarlijke 
stoffen, het beperken van een brand met complicerende factoren en de inzet op meerdere 
gelijktijdige incidenten.

STOOM
Brandweer Nederland startte in 2012 het project ‘Structureel Terugdringen van Ongewenste 
en Onechte Meldingen’ (STOOM). Het doel is dat automatische brandmeldingen in 95% van 
de gevallen daadwerkelijk naar een echte brand leiden en slechts 5% van de meldingen loos 
is. Door inzicht kunnen loze OMS-meldingen succesvol worden teruggedrongen en is een 
correcte registratie mogelijk. In 2014 startte Brandweer Fryslân met het invoeren van een 
betere OMS-registratie. Meldingen worden door de meldkamer nagebeld voor verificatie 
en er wordt een gedegen registratie opgebouwd. In 2015 is te zien dat van de 2.348 
OMS-meldingen de meldkamer daadwerkelijk 1.332 alarmeringen heeft uitgedaan. 
Uiteindelijk is de brandweer 547 keer uitgerukt en voor 416 alarmeringen daadwerkelijk ter 
plaatse gekomen. 

Door het project ‘STOOM’ is het aantal uitrukken gedaald. Daarentegen zijn het aantal 
uitrukken voor hulpverlening, onder andere als gevolg van (zomer)stormen, met 340 uitrukken 
toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. In vergelijking met 2014 is het aantal 
uitrukken over de gehele linie met 129 uitrukken afgenomen. 

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Brandweer Fryslân voerde in 2015 een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. 
Deze verplichte evaluatie vanuit de Arbowet is opgeknipt in een ‘koud’ (kazerne-gebonden) 
en een ‘warm’ (repressief) deel. De uitkomsten vanuit de koude RI&E zijn door bedrijfs-
voering uitgezet en de uitkomsten van de warme RI&E pakt de brandweerorganisatie zelf op. 
De warme RI&E is uitgevoerd om (in)zicht te krijgen hoe Brandweer Fryslân er op het gebied 
van veiligheid en gezondheid bij repressief optreden voor staat. Door de risico’s te inventa-
riseren en te beoordelen, kan er gezamenlijk actie worden ondernomen om onacceptabele 
risico’s weg te nemen en te beheersen.
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4.3 Projecten en ontwikkelingen

Om het beleidsplan te realiseren lopen er verschillende programma’s, projecten en  
activiteiten.

Paraatheid 1.0.
Begin 2015 startte het project ‘Paraatheid 1.0’. Het doel is om geharmoniseerde afspraken 
te maken over het borgen van paraatheid, om waar mogelijk knelpunten te voorkomen 
en om te gaan met knelpunten in de paraatheid. De focus ligt daarbij op de vrije instroom 
van vrijwilligers en de bemensing van het blusvoertuig (de TS 6). Een projectgroep, voor 
een belangrijk deel vrijwilligers, heeft de elementen van paraatheid geformuleerd. Aan de 
hand daarvan zijn aanbevelingen opgesteld om als Brandweer Fryslân veilig en verantwoord 
uit te kunnen rukken. Hierbij zijn vooral de verschillende verantwoordelijkheden benoemd: 
van brandweervrijwilliger tot aan commandant. De aanbevelingen uit het project zijn 
afspraken geworden die voor heel de brandweer gelden en worden begin 2016 geïmple-
menteerd. 

Kazerne Volgorde Tabel
Het doel van een vernieuwde Kazerne Volgorde Tabel (KVT) is een herijking van de 
operationele grenzen van de brandweerposten in Fryslân. Aanpassingen van het wegennet-
werk, verplaatsingen van kazernes en andere wijzigingen, maken dat de huidige KVT steeds 
minder de werkelijkheid benadert. Ook de regio’s Drenthe en Groningen zijn bezig met een 
update van hun KVT. Inmiddels is gesproken over de uitgangspunten om te voorkomen dat  
er vreemde situaties ontstaan in de grensgebieden. Ook is er afstemming met IJsselland, 
Flevoland en Noord-Holland Noord, want ook met die regio’s heeft Fryslân een raakvlak. 
Naar verwachting wordt de KVT halverwege 2016 ingevoerd in het meldkamersysteem.

Brandveilig leven
Het uitvoeringsprogramma ‘Brandveilig Leven’ voerde diverse activiteiten uit om inwoners 
bewust te maken van brandveiligheid. In 2015 zijn in heel Fryslân 198 gastlessen brand-
veiligheid gegeven in bovenbouwgroepen van basisscholen en 19 oefeningen in de wijk 
georganiseerd. Bij het oefenen in de wijk worden de inwoners van een buurt uitgenodigd 
om mee te kijken bij een brandweeroefening. Daarna volgt een gesprek over brandveiligheid 
en eigen verantwoordelijkheden. 

In het afgelopen jaar organiseerde Brandweer Fryslân 76 doelgroepgerichte voorlichtingen. 
Dit zijn voorlichtingen aan bijvoorbeeld ouderen en studenten. Bij die laatste groep werd 
een regiobrede bewustzijnscampage ontwikkeld door studenten van de Friese hogescholen. 
Hierbij is samengewerkt met GGD Fryslân/SOASense. Samen met ketenpartners partici-
peerde de Friese brandweer ook in 14 keurmerken ‘Veilig Ondernemen’ en zijn voorberei-
dingen getroffen voor de pilot ‘Geen Nood Bij Brand’ (brandveiligheid in de zorg).

Risicobeheersing, de basis op orde
Binnen het project ‘Risicobeheersing, de basis op orde’ is het deelproject ‘Toezicht- en 
controleplan brandveilig gebruik gebouwen’ geïmplementeerd. In nauwe samenwerking met 
medewerkers van Friese gemeenten wordt sinds oktober 2015 gewerkt volgens een uniforme 
werkwijze. In 2015 zijn er 903 controles brandveilig gebruik van gebouwen uitgevoerd en 
32 adviezen ten aanzien van handhaving gedaan. Het aantal adviezen met betrekking tot 
bouwen en milieu lag het afgelopen jaar op 1.026.
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                                             Begroting na 4e wijziging                                   Realisatie 2015    

    Lasten Baten Saldo  Lasten Baten Saldo  Verschil

Programma brandweer                
Producten brandweer  36.801.363  1.216.838  -35.584.525   37.936.712  1.241.422  -36.695.290   -1.110.765 

Dekkingsmiddelen 
brandweer                
Overige dekkingsmiddelen  27.068  5.313.398  5.286.330   90.000  5.581.853  5.491.853   205.523 
Nadelig saldo brandweer  0  30.145.529  30.145.529   0  30.145.529  30.145.529   0 

    27.068  35.458.927  35.431.859   90.000  35.727.382  35.637.382   205.523 

Reservemutaties 
brandweer  1.375.000  1.671.886  296.886   1.375.000  1.608.886  233.886   -63.000 
                   
Totaal programma   
brandweer  38.203.431  38.347.651  144.220   38.949.145  38.577.690  -371.455   -721.342
 

Brandonderzoek
Om te leren van branden, de ontwikkeling daarvan en de risico’s die daaruit voort vloeien,  
is in 2015 gestart met het opleiden van negen noordelijke brandonderzoekers. Het opzetten 
van het zogenaamde ‘Team Brandonderzoek 3Noord’ (TBO3Noord) is een voorbeeld van de 
samenwerking tussen Veiligheidsregio Fryslân, Groningen en Drenthe. Voor dit brandonder-
zoeksteam levert Fryslân drie personen. Medio 2016 kunnen de brandonderzoekers worden 
ingezet in het gebied van de drie veiligheidsregio’s. Door brandonderzoek kan de brandweer 
zich richten op het continu evalueren van de effectiviteit van preventieve en preparatieve 
voorzieningen, en de kwaliteit van het repressieve brandweeroptreden.

Project Dekkingsplan 2.0 
De repressieve slagkracht en paraatheid van Brandweer Fryslân is georganiseerd vanuit 
gemeentelijk oogpunt en nog niet ingericht, geoptimaliseerd en beredeneerd vanuit de 
schaalgrootte van de veiligheidsregio. Het project ‘Dekkingsplan 2.0’ gaat hier op basis 
van het incidentrisicoprofiel invulling aan geven. Het plan van aanpak, dat ook de opdracht 
‘afhechten dekkingsplan 1.0’ bevat, is in december 2015 in de Bestuurscommissie Veiligheid 
vastgesteld en ligt tot 1 april 2016 samen met het incidentrisicoprofiel ter consultatie bij de 
gemeenteraden. In 2017 is zicht op waar de kazernes moeten staan, welk materieel waar 
aanwezig moet zijn en wat de beschikbaarheid van personeel moet zijn in relatie tot de risico’s 
tegen zo laag mogelijke kosten. 

Incidentrisicoprofiel
In 2015 werd het incidentrisicoprofiel afgerond. Dit profiel zorgt voor inzicht in de risico’s in 
de regio om vanuit de risicobenadering beleidskeuzes te kunnen maken of te prioriteren. 
Het zal onder andere als basis dienen voor het ‘Dekkingsplan 2.0.’ In december 2015 werd 
het incidentrisicoprofiel aangeboden aan de Bestuurscommissie Veiligheid. Naar verwachting 
wordt het incidentrisicoprofiel in juni 2016 vastgesteld door het bestuur. 

4.4 Wat heeft het gekost?
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5.1 Financiering

Financieringsbeleid en afdekken van risico’s
Het financieringsbeleid van Veiligheidsregio Fryslân is erop gericht de financieringsrisico’s 
voor langere tijd af te dekken met vastrentende leningen. De omvang en looptijd van deze 
leningen wordt afgestemd op de omvang en levensduur van de materiële vaste activa en 
gepland binnen de kaders voor de renterisiconorm. Afhankelijk van de situatie op de kapitaal-
markt en de hoogte van eigen financieringsmiddelen (eigen vermogen, voorzieningen en 
werkkapitaal) bestaat de mogelijkheid een deel (tot de kasgeldlimiet) kortlopend te 
financieren. Bij de financiering worden geen zekerheden verstrekt en worden geen afgeleide 
financiële instrumenten ingezet.

Leningenportefeuille en liquiditeit
In 2015 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken, het verloop is daardoor als volgt:

Saldo per 1 januari  e  46.561.684
Reguliere aflossingen e         3.333.796 -/-

Saldo per 31 december  e  43.227.887

Op 1 februari 201 werd een langlopende lening aangetrokken van e 6 miljoen, waarmee het 
negatieve saldo op de rekening-courant wordt opgeheven, en wordt geanticipeerd op de 
geplande aflossingen van financieringen in 2016.

Kasgeldlimiet
Bij het huidige begrotingstotaal naar e 66,9 miljoen is de kasgeldlimiet voor 2015 
uitgekomen op e 5,4 miljoen (8,2%). Alleen in het laatste kwartaal is sprake geweest van een 
netto vlottende schuld, tot een bedrag van e 1,2 miljoen. De kasgeldlimiet wordt in 2015 
derhalve niet overschreden.

Renterisiconorm
De renterisiconorm voor 2015 is gesteld op 20% van het begrotingstotaal, ofwel e 13,4 
miljoen. In 2015 komt het totaal aan aflossingen op e 3,3 miljoen, derhalve ruim onder de 
renterisiconorm. Bij het samenstellen van de leningportefeuille is ervoor gezorgd dat ook in 
de toekomst de renterisiconorm niet wordt overschreden.

Schatkistbankieren
Sinds 15 december 2013 is de ‘Wet verplicht schatkistbankieren’ van toepassing. Met ingang 
van deze datum dient Veiligheidsregio Fryslân haar overtollige liquide middelen aan te  
houden in de schatkist. Dit met uitzondering van een saldo tot het geldende drempelbedrag, 
wat voor 2015 is gesteld op e 502.000. De naleving van de regeling is conform het gewij-
zigde BBV opgenomen in de toelichting op de balans, onderdeel kortlopende vorderingen. 
Hieruit blijkt dat het drempelbedrag niet wordt overschreden. 
 

5. Paragrafen
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5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Op 19 maart 2015 stelde het Algemeen Bestuur de nieuwe nota weerstandsvermogen vast. 
Dit heeft geleid tot een nieuwe risicoberekening en een ander niveau van de weerstands-
capaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit bestond voorheen uit de algemene reserve en de 
reserve crisis en rampen. De reserve crisis en rampen is opgeheven, naar aanleiding van de 
nieuwe nota weerstandsvermogen. Hierdoor bestaat de incidentele weerstandscapaciteit 
alleen nog uit de algemene reserve, die is vastgesteld op e 1,6 miljoen. Er hebben zich 
geen risico’s voorgedaan die een beslag doen op de algemene reserve.

Structurele weerstandscapaciteit
Voor de risico’s rondom personele fricties is de post onvoorzien opgenomen in de begroting, 
en wel op een niveau van e 500.000. In 2015 is deze volledig benut voor personele fricties.

Structurele risico’s  
Voor de komende jaren zijn enkele grote structurele risico’s aangemerkt, dit betreft:

  • Ontwikkelingen rondom de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).
  • Onvoldoende geïndexeerde kapitaallasten, effect bij toekomstige vervanging 
    (jaarlijks e 1,3 miljoen).

Deze risico’s zullen de komende jaren bij ongewijzigd beleid leiden tot structurele 
wijzigingen in de budgettering. Aangezien voor deze risico’s op het moment dat zij zich 
voordoen een structurele oplossing gevonden dient te worden, wordt hiervoor geen 
(incidentele) weerstandscapaciteit aangehouden.

Financiële kengetallen
Als gevolg van het gewijzigde BBV dient in het jaarverslag 2015 een set met financiële 
kengetallen te worden opgenomen. Van de zes vastgestelde kengetallen hebben er 
vier betrekking op Veiligheidsregio Fryslân.

Deze kengetallen zijn als volgt uitgewerkt:

De toename van de netto-schuldquote wordt veroorzaakt door het teruglopen van de 
liquiditeitspositie met bijna e 7 miljoen door de gedane investeringen en het uitbetaalde 
resultaat over 2014. De solvabiliteit loopt terug, met name door het uitbetalen van het 
resultaat over 2014 (e 3,2 miljoen) en de inzet van reserves.

Kengetallen Jaarverslag 2014 Begroting 2015 Jaarverslag 2015

Netto-schuldquote 63,41% nvt 72,15%

Netto-schuldquote  63,41% nvt 72,15%
gecorrigeerd voor
verstrekte leningen 

Solvabiliteit 10,88% nvt 3,86 %

Structurele  0,53% nvt 0 %
exploitaiteruimte 
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5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid rondom het 
beheer van de gebouwen die Veiligheidsregio Fryslân in eigendom heeft. Met ingang van 
2014 heeft de organisatie de volgende gebouwen in eigendom/beheer:

  • het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg
  • 65 brandweerkazernes, waarvan 47 in eigendom
  • 61 locaties voor JGZ, allen gehuurd
  • het regionaal coördinatie centrum (RCC), ondergebracht bij de meldkamer

Voor de gebouwen in eigendom is het gewenste kwaliteitsniveau gesteld op niveau 3 
(redelijk) van NEN 2767. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen zijn voor de eigendoms-
locaties meerjarige onderhoudsplanningen aanwezig. Bij de huurlocaties wordt ernaar 
gestreefd een vergelijkbaar kwaliteitsniveau vast te leggen in de huurovereenkomsten. 
Bij de nieuw afgesloten huurovereenkomsten met de gemeenten is dit ook zo geregeld, 
bij huur van derden in de meeste gevallen ook.

Bij de regionalisering zijn de budgetten voor de kazernes bepaald op basis van de van de 
gemeenten overgenomen locaties (huur of eigendom), gekoppeld aan het gewenste 
kwaliteitsniveau, inclusief een budget voor beheer van het vastgoed. Daarnaast zijn in het 
kader van het project ‘Samen naar één Brandweer’ budgetten vastgesteld voor facilitaire 
kosten en nutsvoorzieningen.

Aangezien de kosten van groot onderhoud significant fluctueren over de jaren, is ervoor 
gekozen deze te egaliseren met behulp van een voorziening groot onderhoud. De stand 
van de voorziening per eind 2014 sluit aan met de bijgewerkte onderhoudsplanning. In 2015 
is een deel van het geplande groot onderhoud uitgevoerd, de onderhoudsplanning is bijge-
werkt en is meerjarig sluitend.

De budgetten voor kapitaallasten zijn gebaseerd op het huidige areaal en op het prijspeil 
waarop de investeringen in het verleden door de gemeenten zijn gedaan. Indien gebouwen 
en installaties moeten worden vervangen tegen het huidige (c.q. toekomstige) prijspeil doet 
zich een tekort voor, dat in de loop der jaren zal oplopen tot maximaal e 700.000. Dit risico 
is, als onderdeel van het totale risico voor niet-geïndexeerde kapitaallasten van e 1,3 miljoen, 
gemeld in de kaderbrief 2016.

5.4 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering levert veelal een indirecte bijdrage aan een veilig en een gezond Fryslân. 
Door te zorgen voor goed werkende systemen en huisvesting, een consciëntieuze adminis-
tratie en algemeen beleid op te stellen, kunnen de kolommen zich volledig richten op het 
primaire proces. Op sommige terreinen was deze basis niet op orde, veelal verlate gevolgen 
van de regionalisering van de brandweer. In 2015 zijn deze losse eindjes weggewerkt. 

Verder heeft het bestuur extra middelen beschikbaar gesteld om de bedrijfsvoering een 
kwaliteitsinjectie te geven, specifiek op het gebied van financiën en P&O. De middelen voor 
2015 zijn hier ook op ingezet. Dit heeft meteen geleid tot de eerste resultaten, zoals het 
project ‘Begroting 2.0’ en de tijdige implementatie van een nieuw hoofdstuk in de Car-uwo. 
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Wel zien we dat op deze terreinen meer winst valt te behalen. Zo zijn niet alle investeringen 
in ICT, huisvesting en brandweer volgens planning uitgevoerd. Ook is de strategische 
personeelsplanning nu beperkt inzichtelijk, terwijl dit wel belangrijke sturingsinformatie is 
voor Brandweer en GGD.

Omdat de middelen tijdelijk zijn, is een deel geïnvesteerd in informatiemanagement. 
De intentie is om de informatiehuishouding dusdanig te verbeteren dat dit de nodige 
efficiëntie met zich mee brengt. 

Gedurende het jaar zijn met name de thema’s klantgerichtheid en resultaatgerichtheid ont-
wikkeld. De organisatie kent 100 ambassadeurs op het gebied van klantgerichtheid, iedere 
kolom werkt met een resultaatkaart, er zijn interne samenwerkingsgesprekken gevoerd, 100 
mensen zijn opgeleid in projectmatig werken en een groot deel van de organisatie voert 
resultaatgesprekken.

De laatste maanden van het jaar stonden in het teken van het doorvoeren van de organisatie-
verandering bij de GGD. De veelal traditioneel ingerichte systemen en procedures zijn niet 
overal meer passend bij de nieuwe organisatievorm. Omdat de veiligheidsregio nu twee 
vormen van organiseren kent, vraagt dit een meer flexibele en vraaggerichte bedrijfsvoering 
dan voorheen. 

Het beleid over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is nog niet vastgesteld. Ook is 
het niet het gehele jaar gelukt om facturen binnen 21 dagen te betalen, dit is wel gelukt in het 
laatste kwartaal van het jaar. De verwachting is daarom dat in 2016 dit doel gerealiseerd kan 
worden.

Het ziekteverzuim was gelijk aan dat van vorig jaar, namelijk 4%. Wat verder opvalt, zijn de 
resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hieruit blijkt dat medewerkers de 
organisatie hoger beoordelen dan twee jaar (7,5 om 7,2). 
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Deel II Jaarrekening 2015
Veiligheidsregio Fryslân
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6.1 Balans per 31 december 2015
ACTIVA                                                                                       2015                               2014

Vaste activa         

Materiële vaste Activa         
Investeringen met een economisch nut   52.085.758    50.935.154

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische 
looptijd korter dan 1 jaar         
Vorderingen op openbare lichamen 280.384    504.212  
Rekening-courant verhouding met het Rijk 248.534    6.323.045  
Overige vorderingen 134.086    186.692  

    663.004    7.013.949

Liquide middelen   28.997    482.063

Overlopende activa   
Nog te ontvangen subsidies 116.862    238.189  
Overige nog te ontvangen en 
vooruitbetaalde bedragen 1.923.500    1.883.343  

    2.040.362    2.121.532

   54.818.121    60.552.698

          
PASSIVA                                                                                        2015                               2014

Vaste passiva         

Eigen Vermogen         
Algemene reserve 1.600.000    1.894.223  
Bestemmingsreserves 1.237.373    1.469.025  
Nog te bestemmen resultaat -721.342    3.225.623  

    2.116.031    6.588.871

Voorzieningen       
Voorzieningen voor verplichtingen, 
verliezen en risico’s 483.562    953.717  
Voorzieningen ter egalisatie van lasten 342.945    463.476  
Van derden verkregen middelen 
die specifiek besteed moeten worden 0   98.838

     826.507    1.516.031

Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van 1 jaar of langer         
Binnenlandse banken en overige financiële
instellingen   43.227.887    46.561.683

Vlottende passiva      

Vlottende schulden met een rentetypische 
looptijd korter dan 1 jaar       
Banksaldi 1.440.630    0  
Overige schulden 5.103.282    3.982.743  

    6.543.912    3.982.743

Overlopende passiva       
Vooruitontvangen subsidies 557.181    229.316  
Overige nog te betalen en vooruitontvangen 
bedragen 1.546.603    1.674.054  

    2.103.784    1.903.370

    54.818.121    60.552.698

   

6. Jaarrekening



6.2 Programmarekening 2015

             Primitieve begroting                  Begroting na 4e wijziging                                          Realisatie 2015 

  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Verschil

 Programma gezondheid                     

 Producten Zorg en Advies  5.850.782  2.610.792  -3.239.990  5.959.478  2.636.918  -3.322.560  6.718.542  3.277.676  -3.440.866  -118.306 

  Producten Jeugdgezondheidszorg  17.590.756  2.113.700  -15.477.056  17.789.856  1.667.401  -16.122.455  19.243.367  3.413.848  -15.829.519  292.936 

  23.441.538  4.724.492  -18.717.046  23.749.334  4.304.319  -19.445.015  25.961.909  6.691.524  -19.270.385  174.630 

 Dekkingsmiddelen gezondheid             

 Overige dekkingsmiddelen gezondheid  110.878  68.214  -42.664  341.423  0  -341.423  400.000  174.085  -225.915  115.508 

 Nadelig saldo gezondheid  0  18.743.470  18.743.470  0  19.403.187  19.403.187  0  19.403.187  19.403.187  0 

  110.878  18.811.684  18.700.806  341.423  19.403.187  19.061.764  400.000  19.577.272  19.177.272  115.508 

 

 Reservemutaties gezondheid  0  16.240  16.240  135.000  431.489  296.489  135.000  422.940  287.940  -8.549 

 Totaal programma gezondheid  23.552.416  23.552.416  0  24.225.757  24.138.995  -86.762  26.496.909  26.691.736  194.827  281.589 
 

 Programma crisisbeheersing             

 Producten Crisisbeheersing  4.572.751  315.252  -4.257.499  4.526.330  230.759  -4.295.571  4.678.522  339.237  -4.339.285  -43.714 

 Dekkingsmiddelen veiligheid             

 Overige dekkingsmiddelen crisisbeheersing  5.466  2.785.153  2.779.687  10.000  2.765.301  2.755.301  10.000  2.775.276  2.765.276  9.975 

  Nadelig saldo crisisbeheersing  0  1.477.812  1.477.812  0  1.477.812  1.477.812  0  1.477.812  1.477.812  0 

  5.466  4.262.965  4.257.499  10.000  4.243.113  4.233.113  10.000  4.253.088  4.243.088  9.975 

 Reservemutaties crisisbeheersing  0  0  0  15.000  20.000  5.000  15.000  19.050  4.050  -950 

 Totaal programma crisisbeheersing  4.578.217  4.578.217  0  4.551.330  4.493.872  -57.458  4.703.522  4.611.375  -92.147  -34.689 
             
 Programma brandweer             

 Producten brandweer  36.480.086  1.186.018  -35.294.068  36.801.363  1.216.838  -35.584.525  37.936.712  1.241.422  -36.695.290  -1.110.765 

 

 Dekkingsmiddelen brandweer             

 Overige dekkingsmiddelen brandweer  425.019  5.421.848  4.996.829  27.068  5.313.398  5.286.330  90.000  5.581.853  5.491.853  205.523 

  Nadelig saldo brandweer  0  30.297.239  30.297.239  0  30.145.529  30.145.529  0  30.145.529  30.145.529  0 

  425.019  35.719.087  35.294.068  27.068  35.458.927  35.431.859  90.000  35.727.382  35.637.382  205.523 

 

 Reservemutaties brandweer  0  0  0  1.375.000  1.671.886  296.886  1.375.000  1.608.886  233.886  -63.000 

 Totaal programma brandweer  36.905.105  36.905.105  0  38.203.431  38.347.651  144.220  39.401.712  38.577.690  -824.022  -968.242 
             

 Totaal VRF  65.035.738  65.035.738  0  66.980.518  66.980.518  0  70.602.143  69.880.801  -721.342  -721.342 
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6.3 Waarderings- en 
   resultaatbepalingsgrondslagen 

De jaarrekening 2015 van Veiligheidsregio Fryslân is opgesteld in overeenstemming met 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de nadere 
aanwijzingen in de Financiële verordening van Veiligheidsregio Fryslân.

De jaarrekening 2015 van Veiligheidsregio Fryslân is opgesteld in overeenstemming met 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de nadere 
aanwijzingen in de Financiële verordening van Veiligheidsregio Fryslân.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffen uitsluitend investeringen met een economisch nut.  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of vervaardigingprijs, 
verminderd met lineaire afschrijvingen. Eventueel wordt rekening gehouden met een  
restwaarde.

Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan e 10.000 worden, in principe, 
niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemde worden 
altijd geactiveerd.

Voor de verschillende categorieën van activa worden de volgende afschrijvingstermijnen 
gehanteerd:

40 jaar  bedrijfsgebouwen           
20 jaar  renovatie, restauratie en verbouwing van bedrijfsgebouwen; 
  technische installaties in bedrijfsgebouwen; voorzieningen aan terreinen 
  (zoals parkeerplaatsen); containers           
15 jaar  brandweervoertuigen c.q. brandweervaartuigen; medische apparatuur 
  t.b.v. tuberculosebestrijding 
12 jaar  brandweervoertuigen (beroepskorps)     
10 jaar  kantoormeubilair; bouwrente; oefenmateriaal brandweer; ademluchtapparatuur;   
  inventaris/bepakking brandweervoertuigen; overig brandweermateriaal  
7 jaar  dienst- en OVD-voertuigen; persoonlijke beschermingsmiddelen brandweer 
6 jaar  alarmeringsmiddelen (C2000 apparatuur) 
5 jaar  overige medische apparatuur; PSU GHOR functionarissen; overige kantoor-
  inventaris; gebruikerssoftware, werkplek automatisering, telefooncentrale 
  (incl. vaste telefoons)  
3 jaar  systeem soft- en hardware; mobiele telefoons; tablets     
niet   gronden en terreinen.            

Van de genoemde termijnen kan bij bestuursbesluit worden afgeweken.    

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Bij de vorderingen wordt 
rekening gehouden met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties in verband met  
oninbaarheid. 

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen tegen historische kostprijs.   

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. 
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Baten en lasten
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten. Baten worden slechts in aanmerking genomen voor 
zover zij gerealiseerd zijn. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde 
van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 
jaarrekening bekend zijn geworden. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Meerjarige financiële verplichtingen worden niet in de balans opgenomen. De lasten die 
hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord.

 

6.4 Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa
Het verloop in de materiële vaste activa is als volgt:
     

 

 Saldo 1/1 Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Saldo 31/12

Gronden en terreinen 1.091.701                       -                 -        7.281        1.084.420 

Bedrijfsgebouwen     26.045.330          184.456 73.894 865.138      25.290.754 
Vervoermiddelen     12.157.002 3.251.615 30.522 1.737.779      13.640.316 
Machines, 
apparaten, 
installaties 6.450.629  42.737  23.727 515.478        5.954.161 
Overige mva 4.951.144 2.398.760 -  1.788.808        5.561.096 
 50.695.806 5.877.568  128.143 4.914.484      51.530.747 
Investeringsprojecten 
in uitvoering 239.348     555.011 239.348  -            555.011 
Totaal  50.935.154  6.432.579  367.491  4.914.484      52.085.758 

De belangrijkste investeringen in materiële vaste activa betreffen:
8 Tankautospuiten met bepakking e  3.225.000
ICT-faciliteiten e  843.000
Meubilair en inventarissen e  325.000
Brandweerkleding en -helmen e  708.000
Commandoportofoons e  214.000

Uitzettingen met een looptijd van korter dan 1 jaar
Schatkistbankieren
Veiligheidsregio Fryslân neemt deel aan verplicht schatkistbankieren. Hiertoe is een 
overeenkomst afgesloten met het Rijk en worden overtollige tegoeden aangehouden in de 
schatkist. De veiligheidsregio mag tot een bedrag van e 502.000 buiten de schatkist 
aanhouden. Per kwartaal was dit saldo gemiddeld als volgt:

Eerste kwartaal e  376.625 
Tweede kwartaal e 367.970 
Derde kwartaal e 368.254 
Vierde kwartaal e 345.009 

Het drempelbedrag is derhalve in 2015 niet overschreden
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 Saldo 1/1 Voorschotten Gemaakte kosten Saldo 31/12

FUEV 123.891 123.891 0 0
Sociale kaart 25.000 25.000 0 0
JGZ 89.298 89.298 0 0
Impuls omgevingsveiligheid 0 76.450 139.371 62.921
Brandveilig leven 0 0 37.773 37.773
Zorgopleiding 2e tranche 0 0 16.168 16.168

Totaal 238.189 314.639 193.312 116.862

 1-1-2015 Stortingen Onttrekkingen 31-12-2015

Algemene reserve 1.894.223 0 294.223 1.600.000
         
Bestemmingsreserves        
Rechtspositie 102.121 0 16.500 85.621
Gezondheidsenquête 97.752 0 50.000 47.752
Transitie JGZ 204.489 0 204.489 0
Crisis en rampen 500.000 0 500.000 0
Regionalisering 564.663 0 564.663 0
Cultuur en leiderschap 0 300.000 81.000 219.000
Beleidsplan brandweer 0 1.225.000 340.000 885.000

  1.469.025 1.525.000 1.756.652 1.237.373
Totaal eigen vermogen 3.363.248 1.525.000 2.050.875 2.837.373

Lening BON
De lening aan Brandweer Opleidingen Noord bedroeg oorspronkelijk e 154.000 en is in 
2012 volledig voorzien als oninbaar. Als gevolg van de verbeterde liquiditeitspositie van de 
BON is in 2014 de helft terugbetaald. Het restant is eind 2015 terugontvangen van de BON. 

Overlopende activa
De overlopende activa zijn als volgt te specificeren:

Vooruitbetaalde bedragen e 376.531     
Overige nog te ontvangen bedragen e 1.546.969     

  e  2.040.362     
         
Nog te ontvangen subsidiebedragen

Impuls omgevingsveiligheid: Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de jaren 
2015 tot en met 2018 een subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de taken rondom 
omgevingsveiligheid. Veiligheidsregio Fryslân heeft over 2015 een bedrag van e 152.900 
ter beschikking gekregen voor deze taken. Over het boekjaar 2015 bedroeg de werkelijke 
realisatie e 139.371. Van dit geld heeft de veiligheidsregio ondersteuning geboden aan 
het bevoegd gezag op in totaal 120 producten. Daarnaast heeft de veiligheidsregio een 
aantal projecten uitgevoerd waaronder het repressief overleg waarbij risicobedrijven werden
uitgenodigd om gezamenlijk na te denken over mogelijke ongevalsscenario’s en het proces 
en samenwerking met de repressieve dienst van de brandweer hierop te verbeteren.

Eigen vermogen
Het verloop van de reserves is als volgt:
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Algemene reserve
Volgens de nota weerstandsvermogen is de algemene reserve gemaximeerd op € 
e 1,6 miljoen. Deze wordt aangehouden als incidentele weerstandscapaciteit. In 2015 is de 
reserve op het gewenste niveau gebracht.

Rechtspositie
De reserve rechtspositie is gevormd voor de kosten van medewerkers waarvoor een  
wachtgeldregeling is afgesproken en medewerkers met ingegane FPU. Aangezien de 
laatstgenoemde categorie in 2014 is vervallen, is het restant van het saldo bedoeld voor de 
resterende wachtgelders. Naar verwachting zal de reserve eind 2020 op nihil uitkomen.

Gezondheidsenquête
De reserve gezondheidsenquête is in het verleden gevormd om de lasten van deze onder-
zoeken over de jaren te egaliseren. Door wijzigingen in de methode van onderzoek zijn deze 
kosten jaarlijks gelijkmatiger verdeeld en is egalisatie niet langer nodig. Daarom is in 2015 
een deel van het saldo ingezet voor de dekking van projecten rondom epidemiologie. 
Het restant zal in 2016 worden ingezet, waarna de reserve vervalt.

Transitie JGZ
Deze reserve is bij de 8-maands bestuursrapportage van 2013 gevormd uit het resultaat van 
het programma gezondheid en werd in 2015 ingezet ter dekking van incidentele uitgaven 
die samenhangen met de transitie van de JGZ. Aangezien deze projecten nu zijn afgerond, 
kan de reserve vervallen.

Crisis en rampen 
Deze reserve was gevormd als buffer voor het geval een grootschalige crisis of ramp zich 
voordoet. In de nota weerstandsvermogen is voor dit risico een andere afweging gemaakt 
waardoor deze buffer kan vervallen.

Regionalisering
Een deel van het rekeningsaldo van 2012 is destijds gestort in de reserve om ingezet te 
worden als dekking voor incidentele lasten van de regionalisering van de brandweer in 
Fryslân. In de kaderbrief 2016-2019 is een voorstel gedaan deze reserve in te zetten ter 
dekking van incidentele lasten als gevolg van het beleidsplan brandweer. Het saldo is 
daarop toegevoegd aan de reserve beleidsplan brandweer.

Cultuur en leiderschap
In 2015 is gestart met een traject cultuur en leiderschap, waarin werknemers worden 
begeleid in de groei naar resultaatgericht werken. Het beschikbare budget voor de gehele 
projectperiode is e 300.000. Hiervan is in 2015 e 81.000 besteed.

Beleidsplan brandweer
Vanuit het beleidsplan brandweer is een aantal projecten opgestart die moeten bijdragen 
aan het verhogen van de kwaliteit van de brandweerzorg. Deze projecten hebben een 
looptijd tot en met 2017. In 2015 waren uitgaven begroot van e 390.000, hiervan is  
e 340.000 gerealiseerd. De resterende e 50.000 komt tot uitvoering in 2016. 
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 1-1-2015 Stortingen Onttrekkingen        31-12-2015

Verplichtingen, verliezen, risico’s        
Voorziening opgebouwde spaaruren 183.162 0 0 183.162
Voorziening sociaal plan SN1B  770.555 0 470.155 300.400

   953.717 0 470.155 483.562
           
Egalisatie van lasten          
Groot onderhoud Harlingertrekweg  91.396 10.000 42.215 59.181
Groot onderhoud brandweerkazernes 200.800 303.000 220.036 283.764
Egalisatie lasten ILB  171.280 0 171.280 0

   463.476 313.000 433.531 342.945

Van derden verkregen middelen die 
specifiek besteed moeten worden 
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 98.838 0 98.838 0
           
Totaal voorzieningen  1.516.031 313.000 1.002.524 826.507

Voorzieningen

Voorziening opgebouwde spaaruren
In het verleden konden medewerkers (op grond van de op dat moment geldende CAR/
UWO) van de toenmalige HVD Fryslân en van verschillende thuiszorgorganisaties verlof-
uren sparen op basis van een spaarcontract. De gespaarde verlofuren konden dan later door 
medewerkers worden aangewend om langdurig verlof op te nemen. De mogelijkheid om 
extra verlof te sparen is enige jaren geleden beëindigd, met als gevolg dat er geen nieuwe 
spaarcontracten bijkomen. De voorziening is bedoeld voor afwikkeling van het aantal uren 
dat is gespaard. In 2015 is de indexering van de uurtarieven ongeveer even hoog als de 
waarde van de opgenomen uren.

Voorziening sociaal plan SN1B
In 2013 is in het kader van de regionalisering deze voorziening gevormd voor garantie-
salarissen en tegemoetkomingen in de reiskosten, zoals afgesproken in het sociaal plan 
‘Samen naar één Brandweer’. Gedurende 2015 is de voorziening bijgesteld naar aanleiding 
van herplaatsing van garantiekandidaten en de effecten van de nieuwe cao. Het resterende 
saldo is voldoende om de garantiesalarissen tot en met eind 2016 te kunnen dekken,  
alsmede de tegemoetkoming reiskosten tot en met 2018.

Groot onderhoud Harlingertrekweg
Uit het meerjaren onderhoudsplan voor het hoofdkantoor aan de Harlingertrekweg blijkt een 
gemiddelde last voor groot onderhoud van e 10.000 per jaar. Voor de egalisatie van deze 
lasten is een voorziening gevormd. De stand van de voorziening sluit aan met het meerjaren 
onderhoudsplan.

Groot onderhoud brandweerkazernes
Als onderdeel van de regionalisering zijn 45 brandweerkazernes in eigendom overgenomen 
van de Friese gemeenten. Tijdens het overnameproces is voor elk van deze gebouwen een 
meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Hieruit blijkt voor de eigendomskazernes een 
jaarlijkse onderhoudslast van in totaal e 545.000, waarvan e 303.000 groot onderhoud.  
Ter egalisatie van deze lasten is een onderhoudsvoorziening gevormd. De stand van de 
voorziening sluit aan op het meerjaren onderhoudsplan.
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Egalisatie lasten ILB
Vanuit de CAR/UWO is voor de jaren 2013 tot en met 2015 de mogelijkheid opgenomen 
gebruik te maken van een individueel loopbaan budget. Medewerkers kunnen over de  
gehele periode een bedrag van e 1.500 besteden. Naar aanleiding van een inschatting 
van het gebruik in de periode is een totale last begroot van e 300.000. Om deze lasten te 
kunnen egaliseren over deze jaren is een voorziening gevormd waar per jaar e 100.000 aan 
wordt toegevoegd. Per eind 2015 is de regeling vervallen en wordt de voorziening opgehe-
ven.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
De voorziening is in het verleden gevormd uit overschotten uit de BDUR, en is in 2013 voor 
een groot deel ingezet voor incidentele kosten met betrekking tot de regionalisering. In de 
kaderbrief 2016 is het restant ingezet voor dekking van incidentele kosten inzake het meer-
jaren beleidsplan brandweer. De voorziening is daarna opgeheven.

Langlopende schulden
Alle langlopende schulden zijn betrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten.  
Het verloop is als volgt:
      
   
Stand per 1 januari 2015  e  46.561.683 
Nieuw aangetrokken  e 0 
Reguliere aflossingen  e  3.333.796 
Extra aflossingen  e 0 

Stand per 31 december 2015  e  43.227.887 
   
        
 De rentelast die in 2015 is gemoeid met de langlopende leningen bedraagt e 1.341.559.

Overlopende passiva      
Vooruitontvangen subsidies  e  557.181   
Overlopende rente  e  524.301 
Overige overlopende passiva  e  1.022.302   

   e  2.103.784   
   
        

 Vooruitontvangen subsidiebedragen     
   
    Saldo 1/1          Voorschotten Besteed/betaald        Saldo 31/12

LFR Haakarmbakken  167.818 0 15.983 151.835
Jeugd en alcohol  31.000 0 31.000 0
Seker en Sûn  0 157.800 0 157.800
Logopedie gem Leeuwarden  2.075 0 2.075 0
Escalatiepool  0 544.500 306.665 237.835
AP Heerenveen 28.423 0 28.423 0
Subsidie opvoedkade  0 167.000 157.289 9.711

   229.316 869.300 541.435 557.181
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De niet uit de balans blijkende verplichtingen hebben betrekking op:

• Het ‘Samenwerkingsconvenant Meldkamer Noord-Nederland’ met de politieregio’s
 en Veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Drenthe inzake het gezamenlijke beheer
 van de meldkamers voor ambulancezorg, brandweer, politie en de 
 ‘Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen’ te Drachten (de Meldkamer 
 Noord-Nederland). Op grond van dit convenant komt 25% van de gezamenlijke 
 kosten voor rekening van de brandweerkolom. Binnen de brandweerkolom 
 worden de kosten vervolgens op basis van inwoneraantallen over de regio’s verdeeld.

• Het ‘Convenant Werkgeverschap voor brandweerpersoneel Meldkamer 
 Noord-Nederland’ met de Veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe betreffende 
 het formele werkgeverschap van het brandweerpersoneel in de Meldkamer 
 Noord Nederland. Op grond van dit convenant draagt Veiligheidsregio Fryslân 
 voor ongeveer 38% bij in de gezamenlijke kosten van het brandweerpersoneel.

• Huurcontracten die zijn aangegaan voor de hoofd-, team- en consultatiebureau-
 locaties jeugdgezondheidszorg, brandweerkazernes en een aantal overige locaties.  
 De diverse contracten hebben verschillende looptijden, wat resulteert in een 
 jaarlijkse verplichting van e 1,3 miljoen per jaar. Deze verplichtingen hebben een 
 looptijd van langer dan één jaar. Voor twee contracten is een bankgarantie afgegeven 
 van e 23.000. Daarnaast is sprake van leaseverplichtingen voor auto’s van e 31.000.

• De verplichtingen met betrekking tot het opgebouwde tegoed voor vakantiegeld en
 vakantiedagen zijn in overeenstemming met het BBV niet opgenomen in de balans,
 aangezien zij een meerjarig gelijkblijvend volume kennen. De waarde van de  
 openstaande verlofdagen bedraagt e 840.000, het opgebouwde vakantiegeld is 
 e 1.105.000.

6.5 Toelichting op de programmarekening

Totstandkoming begroting na wijzigingen
De laatste (4e) wijziging van de begroting 2015 heeft plaatsgevonden bij de tweede  
bestuursrapportage van 2015. Ten opzichte van de primitieve begroting hebben de  
volgende wijzigingen plaatsgevonden:

• Eerste wijziging: uitbreiding basistakenpakket JGZ (AB juni 2014), toename van 
 de gemeentelijke bijdrage gezondheid met e 659.000.

• Tweede wijziging: corrigeren brandkranen, WABO en vastgoed (berap 2-2014), 
 afname van de gemeentelijke bijdrage brandweer met e 152.000.

• Derde wijziging (eerste berap 2015): aanpassingen naar aanleiding van financieel   
 kader, inclusief reservemutaties.

• Vierde wijziging (tweede berap 2015): inzet reserve cultuur en leiderschap en 
 aanpassen verdeling organisatieoverhead.
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Programma Gezondheid
Resultaat Gezondheid 2015

opbouw: 

Producten Gezondheid e  98.000
Huisvesting JGZ e  16.000
Doorbelasting van organisatie overhead e  52.000
Overschot algemene dekkingsmiddelen e  116.000

Totaal Resultaat Gezondheid 2015 e  282.000

Toelichting
Binnen het programma gezondheid kan het resultaat nader uitgesplitst worden in de 
onderdelen ‘Producten Zorg en Advies’ en ‘Producten Jeugdgezondheidszorg’.

• Producten Zorg en Advies
 Voor de producten Zorg en Advies geldt dat het jaar 2015 wordt afgesloten met 
 een saldo van ongeveer e 118.000 negatief. In dit negatieve saldo is een voordelig  
 resultaat van de doorbelasting organisatie overhead opgenomen van e 17.000.

• Zorg
 Zorg bestaat uit de producten infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding,
 SOASense. Voor deze producten geldt dat er over 2015 sprake is van een positief 
 resultaat van ongeveer e 13.000. In 2013 is de beleidsregel overige geneeskundige 
 zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten vastgesteld
 door de Nederlandse Zorgautoriteit. Op basis van deze beleidsregel kunnen
 GGD-artsen individuele zorg bij TBC en enkele algemene infectieziekten declareren
 bij de zorgverzekeraars. GGD Fryslân is in 2015 gestart met het declareren van deze
 verrichtingen bij de zorgverzekeraars. Dit heeft geleid tot (incidenteel) extra 
 opbrengsten voor TBC. In het kader van versterking infectieziektebestrijding zijn 
 in 2015 extra middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn onder meer 
 aangewend voor het aanstellen van een deskundige infectieziekte preventie. 
 Daarnaast zijn extra activiteiten en onderzoeken uitgevoerd in verband met de 
 instroom van asielzoekers en het instellen van noodopvanglocaties in Fryslân.
 In 2016 zal verdere versterking van infectieziektebestrijding plaatsvinden door 
 het aanstellen van extra arts formatie.

• Advies
 Advies bestaat uit de producten technische hygiënezorg, milieu & gezondheid, 
 inzicht in de gezondheidssituatie, publieksinformatie en beleidsadvisering.
 Voor deze producten geldt dat er over 2015 sprake is van een negatief resultaat 
 van ongeveer e 83.000. In 2015 is ten opzichte van de begrote formatie een extra 
 clusterhoofd ingezet bij het cluster Advies. Het negatieve resultaat is een gevolg 
 van deze extra inzet.

• Overige producten
 Overige producten bestaat uit de OGGZ, forensische geneeskunde en reizigers-
 vaccinatie. Voor deze producten geldt dat er over 2015 sprake is van een negatief
 resultaat van ongeveer e 48.000. In 2013 is een vordering opgenomen in verband
 met de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de NODO procedure. 
 De NODO procedure betreft het inschakelen van een forensisch arts voor het 
 achterhalen van de doodsoorzaak van het overlijden van een minderjarige. 
 Deze procedure (en financiering) is in 2014 beëindigd. De in 2013 opgevoerde 
 vordering is in 2015 definitief afgewikkeld. In totaal is een bedrag van ruim e 50.000
 afgeboekt op de vordering NODO. Deze afboeking verklaart in belangrijke mate het  
 negatieve resultaat op de ‘overige producten’.



35

• Producten Jeugdgezondheidszorg
Voor de producten Jeugdgezondheidszorg geldt dat het jaar 2015 wordt afgesloten 
met een saldo van e 293.000 positief. In dit positieve saldo is voordelig resultaat van 
de doorbelasting organisatie overhead opgenomen van e 35.000. De belangrijkste 
oorzaken van het positieve saldo bij producten jeugdgezondheidszorg betreffen de 
extra activiteiten aanvullend pakket JGZ, vergoedingen Publieke Gezondheidszorg 
Asielzoekers en inzet bestemmingsreserve transitie JGZ. Ten opzichte van de 
begroting zijn er extra activiteiten uitgevoerd in het kader van het zogenoemde 
aanvullend pakket JGZ. Voorbeelden van deze extra activiteiten zijn: inzet in het 
kader van JOGG en de Opvoedkade van de gemeente Leeuwarden.

Voor de uitvoering van de Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) ontvangt de 
GGD een separate vergoeding van het COA via GGD GHOR Nederland. Mede als 
gevolg van de sterke toestroom van het aantal asielzoekers heeft GGD Fryslân een 
hogere vergoeding ontvangen dan gepland. Hierbij speelt mee dat er sprake is van 
financiering achteraf, waarbij het moeilijk is om de personele inzet af te stemmen op 
de (te) ontvangen vergoedingen. Onderdeel van de vergoedingen van de COA is 
ook een vergoeding voor inrichtingskosten van nieuwe opvanglocaties. In 2015 heeft 
GGD Fryslân geen inrichtingskosten hoeven te betalen. De verwachting is dat GGD 
Fryslân in 2016 wel te maken krijgt met incidentele kosten voor het inrichten van 
nieuwe opvanglocaties.

Zoals vermeld in het jaarverslag heeft de JGZ in 2015 geïnvesteerd in het verbeteren 
van de aansluiting op de gebiedsteams van gemeenten. Om het verbeteren van de 
aansluiting te faciliteren zijn aan de JGZ-teams middelen beschikbaar gesteld vanuit 
de bestemmingsreserve transitie JGZ. Mede doordat een aantal activiteiten in de 
tweede helft van 2015 zijn gestart en een aantal nog doorlopen/uitgevoerd worden
in 2016, zijn de beschikbare middelen niet volledig aangewend. Bestuurlijk is 
afgesproken dat deze bestemmingsreserve eind 2015 zou vrijvallen en dit leidt tot 
een incidenteel voordeel.

• Doorbelastingen
Door overschotten op betaalde huren is sprake van een overschot van e 16.000 op 
de huisvesting JGZ. Als gevolg van de resultaten op treasury en algemene dekkings-
middelen (e 287.000 positief, waarvan e 116.000 voor gezondheid) en organisatie 
overhead (e 110.000 waarvan e 52.000 voor gezondheid), wordt het programma 
voor e 168.000 positief belast.

Programma Crisisbeheersing

Resultaat Crisisbeheersing 2015 e e-35.000

opbouw: 

Producten Crisisbeheersing e -32.000
Doorbelasting van organisatie-overhead e  10.000
Huisvesting Regionaal Coördinatie Centrum e -13.000

Totaal Resultaat Crisisbeheersing 2015 e -35.000
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Toelichting
• Producten Crisisbeheersing (- 32.000)
 De overschrijding van e 32.000 wordt verklaard door overschrijdingen op de 
 producten Vakbekwaamheid (in 2015 zijn extra activiteiten uitgevoerd) en 
 Operationeel (gehuurde bedden van het NRK voor de crisisnoodopvang van 
 vluchtelingen).

• Doorbelasting organisatie overhead  (+ 10.000)
 Het overschot op bedrijfsvoering wordt voor e 10.000 toegerekend aan dit 
 programma.

• Huisvesting Regionaal Coördinatie Centrum (- 13.000)
 De huisvesting in het RCC in Drachten valt duurder uit door hoger exploitatiekosten  
 van het gebouwdeel in de meldkamer.

Programma Brandweer

Resultaat Brandweer 2015 e -969.000

opbouw: 

Producten Brandweer e -120.000
Doorbelasting van organisatie-overhead e  98.000
Huisvesting brandweer e -100.000
Overschot algemene dekkingsmiddelen e  173.000

subtotaal Brandweer e  51.000
WABO e -567.000
Premies vrijwilligers Zvw  e -453.000

Totaal Resultaat Brandweer 2015 e -969.000

Toelichting   
Het totaal resultaat van de Friese brandweer komt in 2015 uit op e 51.000 positief.  
Daarnaast wordt, conform de bestuurlijke besluitvorming, de WABO binnen de exploitatie 
van 2015 opgevangen, evenals de nog te betalen premies Zvw voor brandweervrijwilligers. 
Het resultaat inclusief de WABO komt daardoor uit op e 969.000 negatief.

• Vrijwilligersvergoeding
De totale overschrijding op de post vrijwilligersvergoeding is e 150.000. Voor het 
grootste deel is dit toe te schrijven aan extra opleidingsuren vakbekwaam worden. 
In 2015 is deels een inhaalslag gedaan voor wat betreft het vakbekwaam worden 
van een aantal functionarissen. Daarnaast wordt er in 2016 verder onderzocht in
hoeverre het structurele budget voor opleidingsuren zich verhoud tot toekomstige 
in- en uitstroom van vrijwilligers.

• Investeringsplan
Het resultaat op de kapitaalslasten bedraagt e 150.000 positief. Deze wordt hoofd-
zakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van een aantal investeringen ten opzichte 
van de oorspronkelijke planning.

• Materieelbeheer
Het budget materieel beheer wordt met e 250.000 overschreden. De overschrij-
ding is toe te schrijven aan inhaalslagen met betrekking tot o.a. het onderhoud en 
kazernekleding. Daarnaast zijn er in verband met het uitstellen van een aantal grote 
investeringen een aantal kleine noodzakelijk investeringen gedaan die rechtstreeks uit 
de exploitatie zijn betaald.
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 • Vakbekwaamheid
Het budget wordt met e 270.000 overschreden, inclusief de beschikbare middelen 
ad e 150.000 uit de reserve beleidsplan. Een deel van de overschrijding is toe te 
rekenen aan een inhaalslag bij een aantal functionarissen. Daarnaast zal er in 2016 
inzichtelijk worden gemaakt wat het structureel benodigde budget zou moeten zijn 
op basis van de verwachte uitstroom de komende 10 jaar.

• Planvorming
Het resultaat op planvorming is e 80.000. Dit is vooral het gevolg van incidentele 
meevallers op een aantal piketten.

• Risicobeheersing
Het overschot ad e 90.000 is toe te schrijven aan een positief resultaat op de 
afrekening FUEV 2013-2015 en hogere inkomsten OMS.

• Overig
Het resultaat op de overige posten is e 130.000 positief, voornamelijk incidenteel. 
Het budget van de meldkamer kent, in afwachting van de landelijke ontwikkelingen, 
voor 2015 een onderuitputting van e 100.000. 

• Projecten incidentele middelen, Beleidsplan Brandweer 2015-2018 
De projecten gefinancierd vanuit de reserve beleidsplan ad e 1.225.000 worden in 
2015 conform planning afgewikkeld. In 2015 wordt er e 340.000 onttrokken uit deze 
reserve.

• Doorbelasting organisatieoverhead (+98)
Het overschot op de organisatie-overhead wordt voor e 98.000 toegerekend aan dit 
programma.

• Huisvesting Brandweer (-100)
Het resultaat op de huisvesting van de brandweer wordt met name veroorzaakt door 
naheffingen onroerende zaakbelasting door de Friese gemeenten over 2014.

• Treasury/ algemene dekkingsmiddelen (+173)
Zie hiervoor de paragraaf financiering. Het effect van het financieringsoverschot wordt 
voor e 173.000 toegerekend aan het programma.

• WABO (-567)
Conform bestuurlijke besluitvorming is het resultaat op de WABO binnen de 
exploitatie van 2015 opgevangen.

• Premies Zvw
In 2014 en 2015 zijn tot nu toe geen premies afgedragen voor de vrijwilligers in het 
kader van de zorgverzekeringswet (Zvw). Dit wordt in 2016 alsnog gedaan.  
De omvang van de nog af te dragen premies per eind 2015 is e 453.000.

Algemene dekkingsmiddelen en financiering
Rijksbijdrage BDUR
De bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding was begroot op e 7,9 miljoen, 
gebaseerd op de decembercirculaire 2014. Uiteindelijk valt de uitkering e 29.000 hoger uit, 
door achteraf toegekende prijscompensatie.

Financiering
De begroting voor 2015 is gebaseerd op een rekenrente van 3%, de gemiddelde rente 
op de leningportefeuille komt uit op 3,02%. Daarnaast is meer gefinancierd met kort geld, 
wat heeft geleid tot een incidenteel voordeel van e 0,2 miljoen.

Bijdrage in het nadelig saldo
De bijdrage in het nadelig saldo is conform de gewijzigde begroting geïnd bij de 
deelnemende gemeenten.



38

Benutting van de post onvoorzien
De post onvoorzien was voor 2015 begroot op e 500.000 en is naar rato van de lasten
toegerekend aan de drie programma’s. Conform de nota weerstandsvermogen is de post 
in 2015 alleen besteed aan kosten van personele fricties, waaronder bovenformatieven en 
ww-verplichtingen.

Incidentele baten en lasten
Het resultaat over 2015 bestaat grotendeels uit incidentele effecten. Onderstaand zijn de 
belangrijkste incidentele afwijkingen opgenomen:

WABO e  567 N
Treasury e  287 V
Kapitaallasten e  200 V
Premies Zvw 2014 e  429 N

WNT-verantwoording
Volgens de definitie uit de wet worden bij Veiligheidsregio Fryslân de leden van het 
algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur en de algemeen directeur aangemerkt 
als topfunctionaris. Voor 2015 gaat het om de volgende personen:

Toezichthoudende topfunctionarissen:

Algemeen Bestuur
Achtkarspelen Gerbrandy   Leeuwarderadeel Boertjens
Ameland De Hoop   Littenseradiel Liemburg
Dantumadiel Heldoorn   Menameradiel Van Mourik
De Fryske Marren Aalberts / Veenstra  Ooststellingwerf Oosterman
Dongeradeel Waanders   Opsterland Van Selm
Ferwerderadiel Van den Berg   Schiermonnikoog Stellinga / Stellingwerf
Franekeradeel Veenstra / Van Zuijlen  Smallingerland Van Bekkum
Harlingen Sluiter   Súdwest-Fryslân Apotheker
Heerenveen Van der Zwan   Terschelling Bats, Wassink
Het Bildt Krol   Tytsjerksteradiel Ter Keurs
Kollumerland Bilker   Vlieland Schadd / Schokker
Leeuwarden Crone   Weststellingwerf Van Klaveren

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter Crone
Plv. voorzitter Apotheker
Lid  Van Bekkum
Lid  Fokkema
Lid  Maasbommel
 
De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen voor deze functie geen 
vergoeding van Veiligheidsregio Fryslân.
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bedragen x e 1 W. K. Kleinhuis
Functie(s) Algemeen directeur
•  Duur dienstverband in 2015 1/1 - 31/12
•  Omvang dienstverband (in fte)  1,0
•  Gewezen topfunctionaris? Nee
• (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
• Zo niet, langer dan 6 maanden 
 binnen 18 maanden werkzaam?  Nvt
 
Bezoldiging 
Beloning e  128.243
Belastbare onkostenvergoedingen  e  0
Beloningen betaalbaar op termijn e  17.094

Totaal bezoldiging e  145.337
Toepasselijk WNT-maximum e  178.000
Motivering indien overschrijding: zie e  Nvt

Totale bezoldiging 2014 e	  147.084
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Deel III Overig
Veiligheidsregio Fryslân
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7. Overige gegevens

7.1 Controleverklaring
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7.2 Voorgestelde resultaatbescherming
Het dagelijks bestuur stelt voor het negatieve resultaat over het boekjaar 2015 van 
e 721.342 in rekening te brengen bij de deelnemende gemeenten, in overeenstemming 
met artikel 32, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling. 

Indien ongewijzigd vastgesteld zal het resultaat per programma worden verrekend 
volgens de voor 2015 voor het betreffende programma geldende verdeelsleutel voor de 
gemeentelijke bijdragen.

7.3 Vaststelling
Hiermee verklaart het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Fryslân te Leeuwarden dat het jaarverslag en de jaarrekening 2015 van 
de gemeenschappelijke regeling zijn opgemaakt in overeenstemming met het ter zake 
vastgestelde “Besluit Begroting en Verantwoording”.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn op 13 juli 2016 vastgesteld door het algemeen 
bestuur.

Voorzitter Secretaris

 

De heer drs. F.J.M. Crone De heer W.K. Kleinhuis

7.4 Verantwoordingsinformatie 
 specifieke uitkeringen
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A2 Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding
(BDuR)

Besluit
veiligheidsregio’s
artikelen 8.1, 8.2 en 8.3

Veiligheidsregio’s

Besteding (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer:
A2 / 01

e 41.176.959

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op
grond van artikel 3 van de Regeling
informatieverstrekking SiSa - d.d. 11 januari 2016
DEFINITIEF
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