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CONCLUSIES 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   
 
Datum : 13 januari 2016 
Locatie : Leeuwarden 
 

 

Aanwezig:  

F.J.M. Crone (voorzitter) W.R. Sluiter 

H.H. Apotheker (lid DB, pfh. BRW) D.J. Stellingwerf 

T. van Bekkum (lid DB, pfh. F/P) F. Veenstra 

B. Bilker M.C.M. Waanders 

W. van den Berg B. Wassink 

J.R.A. Boertjens Tj. van der Zwan 

G. Gerbrandy E.A. van Zuijlen 

S. Heldoorn  

E.J. ter Keurs W.K. Kleinhuis (algemeen directeur 

/commandant brandweer/secretaris) 

J. Liemburg M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid) 

T. van Mourik J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering) 

E. van Selm H.C. de Vries (directiesecretaris) 

Aanwezig bij agendapunt 2:  

De hereen Bannink en Sloover van 

Berenschot 

 

 
Afwezig:  

D.A. Fokkema (lid DB, pfh. GGD) H. Oosterman 

A. de Hoop C. Schokker-Strampel 

G. van Klaveren F. Bolhuis (provincie) 

G. Krol J. Eland (OM) 
P. Maasbommel (lid DB, pfh. IFS) 
 

P. van Erkelens (waterschap) 

 
1. Opening  
• .De voorzitter heet met name de heer Stellingwerf, waarnemend burgemeester Schiermonnikoog, 

welkom. 
  
2. Evaluatie gemeenschappelijke regeling  
• Op basis van documenten en interviews met bestuurders van de veiligheidsregio is een evaluatie 

opgesteld. De heren Bannink en Sloover geven een toelichting op de bevindingen en de aanbevelingen.. 
• Vanuit de vergadering worden door diverse sprekers de positieve bevindingen onderstreept, de directie 

wordt daarvoor gecomplimenteerd. 
• Met betrekking tot de integrale afweging tussen gezondheid en veiligheid bestaan twijfels over de 

feitelijke mogelijkheden. Ook een geforceerd zoeken naar synergie wordt niet wenselijk geacht. 
• De heer Gerbrandy benadrukt oog te blijven houden voor de (fors) toenemende bijdrage in de komende 

jaren voor bepaalde gemeenten. De heer Van Bekkum geeft aan dat redenerend vanuit de inhoud de 
financiële gevolgen verdedigbaar moeten zijn. De heer Apotheker benadrukt het belang van het 
meerjarenperspectief (kaderbrief). 

• Diverse leden wijzen op het feit dat de raden niet in het onderzoek betrokken zijn. Opgemerkt wordt dat 
het een regeling betreft van de colleges van Burgemeester en Wethouders en dat in het verlengde 
daarvan de gesprekken zijn gevoerd. De heer Apotheker wijst er op dat de burgemeesters als voorzitter 
van de raad zelf ook een rol hebben te vervullen in het meenemen van de raden in de ontwikkelingen bij 
de veiligheidsregio. Overigens is de relatie gemeenteraad – gemeenschappelijke regeling een 
onderwerp dat ook hoog op de agenda staat bij de griffiers. 
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• Het algemeen bestuur besluit : 
het dagelijks bestuur te verzoeken de aanbevelingen ter hand te nemen en 
In overleg met de griffiers onderzoek te doen naar de mogelijkheden de relatie met de 
gemeenteraden te versterken. 

  
3. Conclusies van de vergadering van 2 juli  2015 
• Het algemeen bestuur besluit:  

 de conclusies ongewijzigd vast te stellen. 
  

4. Begroting 2.0  
• Op een vraag van mevrouw Waanders geeft de heer Oostinga aan dat de conceptbegroting 2017 

(opgesteld volgens het nieuwe format) in april wordt toegelicht in een bijeenkomst met de gemeentelijke 
financiële ambtenaren. In het nieuwe format zal overigens alle wettelijk verplichte informatie worden 
opgenomen. In de uitgangspunten voor de tussentijdse informatievoorziening zal de suggestie vanuit de 
Bestuurscommissie Gezondheid voor het stoplichtmodel worden meegenomen. 

• Het algemeen bestuur besluit : 
in te stemmen met het nieuwe format voor de programmabegroting; 
in te stemmen met de volgende programma-indeling: 

• Gezondheid 
• Brandweer 
• Crisisbeheersing en 
• Organisatie; 

in te stemmen met de uitgangspunten voor de tussentijdse informatievoorziening. 
  
5. Benoemen accountant  
• Het algemeen bestuur besluit : 

per 1 juli 2016 Deloitte Accountants te benoemen tot huisaccountant voor de VRF voor de 
controlejaren 2016 – 2019. 

  
6. Stand van zaken noodopvang vluchtelingen 2015/2016  
• De voorzitter geeft aan dat inmiddels een regietafel is ingericht waarvan de vergaderingen worden 

voorbereid door gemeentesecretarissen. Door de weersomstandigheden van vorige week heeft een 
geplande vergadering van deze voorbereidingsgroep geen doorgang kunnen vinden. 
 

7. Toelichting kaderbrief 2017 - 2020 
• De directie licht de kaderbrief toe. 
• Naar aanleiding van de toelichting komen aan de orde 

• aanbesteding arrestantenzorg zal waarschijnlijk niet meer plaatsvinden. Dit laat onverlet dat de 
GGD-en zullen moeten inspelen op de schaalvergroting bij de politie; 

• de mate van (gezondheids)advisering in het kader van de nieuwe Omgevingswet is afhankelijk 
van de werkwijze gemeenten. Het onderwerp zal aan de orde worden gesteld in de 
Bestuurscommissie Gezondheid; 

• de fasering van het project landelijke meldkamer (eerst inrichten van 10 meldkamers onder 
verantwoordelijkheid veiligheidsregio’s) met onduidelijkheid over het tempo waarmee de 
landelijke overheid verantwoordelijk wordt voor meldkamers; 

• benoemen van plussen (gemeentefonds) en minnen in de raden. 
• Voor de geplande instuifbijeenkomsten voor raadsleden (en met name de geringe opgave) zullen de 

leden intern aandacht vragen. 
  
8. Rondvraag  
• De heer Kleinhuis komt in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid in maart terug op de 

problematiek van het volgen van opleidingen door brandweervrijwilligers en het daarvoor opnemen van 
verlof bij de hoofdwerkgever. 

  
9. Sluiting  
 


