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CONCLUSIES 
algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân   
 
Datum : 2 juli 2015 
Locatie : Leeuwarden 
 

 

Aanwezig:  

F.J.M. Crone (voorzitter) E. van Selm 

H.H. Apotheker (lid DB, pfh. BRW) F. Veenstra 

P. Maasbommel (lid DB, pfh. IFS) M.C.M. Waanders 

A. Aalberts B. Wassink 

W. van den Berg Tj. van der Zwan 

J.R.A. Boertjens  

M. de Haan (vervanger G. Gerbrandy) F. Bolhuis (provincie) 

G. van Klaveren  

G. Krol 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) 

H. Oosterman H.C. de Vries (directiesecretaris) 
 

Afwezig:  

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

B. Bilker C. Schokker-Strampel 

S. Heldoorn W.R. Sluiter 

A. de Hoop J. Stellinga 

E.J. ter Keurs J. Eland (OM) 

G. Krol P. van Erkelens (waterschap) 
 
 
1. Opening  
• Mevrouw De Graaf is op 1 juni gestart als directeur Publieke Gezondheid. Zij stelt zich nader voor en 

geeft aan met heel veel enthousiasme aan de slag te zijn gegaan. 
• Door de veiligheidsregio is de landelijke informatiefilm over de brandweer voorzien van Friese tekst. De 

film wordt voorafgaande aan de vergadering getoond. 
  
2. Mededelingen  
• Het algemeen bestuur besluit:  

 de mededelingen voor kennisgeving aan te nemen. 
  
3. Conclusies van de vergadering van 19 maart 2015  
• Het algemeen bestuur besluit:  

 de conclusies ongewijzigd vast te stellen. 
  

4. Jaarrekening 2014, begroting 2016 en viermaandsrapp ortage 2015  
• De heer Kleinhuis licht toe dat de stukken, uitgewerkt conform het vastgestelde kader 2016 – 2019, zijn 

voorgelegd aan de gemeenten. Uit de ontvangen zienswijzen blijkt dat de gemeenten kunnen 
instemmen met de voorgelegde stukken. 

• De heer Apotheker vraagt aandacht voor een meer fundamentele beïnvloeding door de gemeenteraden. 
Zijn raad accepteert de voorliggende  begroting maar wil wel een stevige discussie in het kader van 
kaderbrief 2017 over taken en financiën van de veiligheidsregio. 

• De heer Van Klaveren informeert naar de achterliggende intentie, vraagt de heer Apotheker naar een 
versterking van de positie van de raden? 



 

 2

• De heer Apotheker onderstreept de noodzaak van een stevige discussie in februari/maart 2016 over het 
financiële perspectief van de veiligheidsregio voor de komende jaren, en dat is wat hem betreft meer 
dan de operatie stofkam. Hij pleit voor een meer fundamentele discussie over uit voeren taken en het 
daarvoor beschikbare budget. 

• De heer Oosterman wijst er op dat ook verwachtingenmanagement onderdeel hoort te zijn van het 
gesprek met de raad. Gelet op de huidige uitgaven ten opzichte van elders in het land is een 
verwachting dat nog flink gesneden kan worden in de kosten niet reëel. 

• Mevrouw Waanders merkt op dat binnen het algemeen bestuur alle ruimte aanwezig is voor het voeren 
van een dergelijke discussie.  

• De heer Van Klaveren vraagt of de heer Apotheker bedoelt dat de VRF meer actie moet ondernemen 
richting gemeenteraden. 

• De heer Apotheker zegt niets extra’s te vragen. Richting gemeenteraden moet alleen kunnen worden 
aangetoond dat binnen het algemeen bestuur de door hem genoemde fundamentele discussie is 
gevoerd. 

• De voorzitter sluit af met de opmerking dat deze fundamentele discussie zeker op tafel komt bij de 
vaststelling van het dekkingsplan voor de brandweer. Daarnaast speelt de decentralisatie GGD-
organisatie en de operatie stofkam. Gelet op het landelijk beeld en ook de aanwending middelen in het 
gemeentefonds wil hij overigens niet te veel verwachtingen wekken dat het allemaal veel goedkoper 
kan. 

• Het algemeen bestuur besluit : 
de jaarrekening 2014 vast te stellen; 
de viermaandsrapportage 2015 voor kennisgeving aan te nemen; 
de begroting 2016 – 2019 inclusief de gevolgen van het groot onderhoud gemeentefonds 
voor de bijdrage brandweerzorg vast e stellen; 
de derde begrotingswijziging 2015 vast te stellen. 

  
5. Bestuurlijke conferentie oktober/november 2015  
• De heer Kleinhuis geeft een toelichting. Voorstel kan gesplitst worden in twee onderdelen. Het eerste 

betreft het verder ontwikkelen van de financiële functie door een bestuurlijke werkgroep bestaande uit 
twee leden bestuurscommissie Volksgezondheid en twee leden bestuurscommissie Veiligheid onder 
voorzitterschap van de portefeuillehouder Financiën. Het tweede onderdeel betekent het organiseren 
van een bestuurlijke conferentie. 

• Uit de discussie blijkt dat het eerste onderdeel breed wordt gedeeld. Mevrouw Waanders en de heer 
Wassink zullen de Bestuurscommissie Veiligheid in de werkgroep vertegenwoordigen. 

• Voor het tweede onderdeel wordt gekozen voor een gezamenlijke conferentie van wethouders 
(gezondheid en jeugd) en burgemeesters over het onderwerp gezondheid in relatie tot het sociaal 
domein en sociale veiligheid. Thema’s zijn o.a. rollen wethouder en burgemeester, mogelijkheden 
preventie en vroegtijdig signaleren van probleemsituaties. 

• De onderwerpen voor veiligheid (dekkingsplan 2.0 en evenementenbeleid) lenen zich volgens diverse 
leden goed om te bespreken in een vergadering van de Bestuurscommissie veiligheid. Het 
evenementenbeleid is overigens al ambtelijk opgepakt. 

• Ten behoeve van de bestuurlijke conferentie wordt nadrukkelijk meegegeven vooraf de verschillende 
manco’s te inventariseren bij de gemeenten. Het is ook van belang de datum zo vroeg mogelijk bekend 
te maken via een kennisgeving aan de colleges van burgemeester en wethouders. 

• Het algemeen bestuur besluit : 
mevrouw Waanders en de heer Wassink aan te wijzen als vertegenwoordigers in de 
werkgroep Begroting 2.0; 
het thema Gezondheid in relatie met het sociale domein en sociale veiligheid te bespreken 
in een gezamenlijke conferentie van wethouders en burgemeesters; 
de onderwerpen Dekkingsplan 2.0 en Evenementenbeleid te bespreken in een reguliere 
(verlengde) vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid. 

  
6. Aanbesteding accoun tantscontrole  
• De heer Oostinga licht het voorstel toe. Een rechtmatigheidsprobleem is niet aan de orde. De 

auditcommissie adviseert positief over het voorstel. 
• Het algemeen bestuur besluit:  

kennis te nemen van de stopgezette aanbestedingsprocedure accountantsdiensten; 
in te stemmen met verlenging van het huidige contract voor één jaar; 
in te stemmen met het op korte termijn starten van een nieuwe aanbesteding, waarvoor ook 
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de huidige accountant (met ander controleteam) zal worden aangeschreven. 
  
7. Rondvraag  
• Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Waanders wordt toegezegd de reactie van de 

auditcommissie op de bevindingen van de accountant in het vervolg nadrukkelijker te presenteren. 
• De heer Kleinhuis reikt aan het eind van de vergadering het jaarverslag 2014 uit aan de voorzitter. Het 

verslag zal ter kennisname worden toegezonden aan alle colleges van burgemeester en wethouders en 
alle gemeenteraden. 

  
8. Sluiting  
 


